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KS §   Meddelanden 

 
Kvartalsrapport Q2 – ej verkställda beslut. 

 

Underlag Rapporteras ej verkställda beslut. 

 

Sjukfrånvaro juli 2016 – juli 2017 månadsavlönade exklusive vilande. 

 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-08-28 § 94 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut att uppdra till kommunchefen att ta fram en 

underhållsplan för kommunala fastigheter. 

 

 



Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn Sofia
Efternamn Axén
Telefon 0550-65104
E-postadress sofia.axen@storfors.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Kommunstyrelsen Storfors

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal 2017
Val av år och kvartal 1/4-30/6

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg
LSS OF, omsorg om
personer med
funktionsnedsättning

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från
datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg
LSS OF, omsorger om
personer med
funktionsnedsättning

Personuppgiftslagen
  Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen

(1998:204), PuL.
 

Ja Nej
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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Rapportering ej verkställda beslut 
 

Verksamhets-

område 

Typ av 

bistånd/insats 

Beslutsdatum Ej verkställt inom tre månader från 

beslutsdatum 

Avbrott i verkställighet där biståndet 

inte åter verkställts inom tre 

månader 

SoL IFO Kontaktperson 170324 Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 

 

SoL IFO Familjehem 170313 Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 

 

SoL IFO Kontaktperson 170130 Den enskilde har tackat nej till 

föreslagen kontaktperson 

 

SoL IFO Bostad socialt 

kontrakt 

160719 Har ej kunnat verkställas på grund av att 

bostadsbolaget inte ställt någon lägenhet 

till förfogande. 

 

LSS OF Daglig verksamhet 2014-08-01  Fortsatt avbrott i dagliga verksamheten, 

kund hålls hemma, tillåts ej att gå dit. 
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KS §   Anmälan om delegationsbeslut 
 

 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 18, 27-39.  



     
 

Delegationsbeslut 2017 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 18 september 

Nr Datum Delegation Delegat 

18 2017-04-25 Tjänstledighet från och med 2015-05-01 

tillsvidare. Makulerad. Ersätts med nr 27. 

Enhch HSL 

2:3 

27 2017-04-25 Tjänstledighet 13% från och med 2017-05-01 – 

2017-11-01. 

Enhch HSL 

2:3 

28 2017-06-12 Biblioteket stängt för fortbildning 2017-06-05. Biblioteksansv. 

41:1 

29 2017-06-12 Biblioteket stängt på grund av personalbrist till 

följd av sjukdom, 2017-06-09. 

Biblioteksansv. 

41:1 

30 2017-08-18 Delegerar rätten att fatta beslut enligt skollagen 9 

kap 15 5 och 10 kap 30 § om placering av elever 

till skolenhet och undervisningsgrupp till rektor 

Gunnel Eriksson, speciallärare Charlotta 

Ericsson, kurator Monika Ohlsson, 

specialpedagog Gabriella Hassel och 

skolsköterska Pernilla Günther. 

Enhch 

9:4 

31 2017-08-18 Rektor för Vargbroskolan, grundsärskolan 

överlåter rätten att fatta beslut om 

åtgärdsprogram, efter utredning, till 

specialpedagog Evadys Garcia och lärare 

Liselotte Bergqvist. 

Rektor 

32 2017-08-18 Rektor för Bjurtjärns skola och Kroppaskolan, 

grundskolor, överlåter rätten att fatta beslut om 

åtgärdsprogram, efter utredning, till skolsköterska 

Pernilla Günther, kurator Monika Ohlsson och 

speciallärare Charlotta Ericsson. 

Rektor 

33 2017-08-18 Rektor för Vargbroskolan, grundskola, överlåter 

rätten att fatta beslut om åtgärdsprogram, efter 

utredning, till skolsköterska Pernilla Günther, 

kurator Monika Ohlsson och specialpedagog 

Gabriella Hassel. 

Rektor 
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34 2017-08-28 Tjänstledighet utan lön 12% (sysselsättningsgrad 

enligt schema 87,8%) 2017-09-13 – 2017-11-26. 

Enhch HSL 

2:3 

35 2017-08-28 Enligt anställds önskemål avslutas beviljad 

tjänstledighet utan lön 2017-09-01. 

Enhch HSL 

2:3 

36 2017-08-25 Omsättning av lån om 18 000 000 kr hos 

Kommuninvest i Sverige AB enligt låneavtal 

2017-08-29--2019-09-06. 

Ekonomichef 

4:1 

37 2017-08-23 Beviljad tjänstledighet för studier under perioden 

2017-09-04 – 2018-06-08. Vikarie tillsatt under 

perioden 2017-09-04 dock längst till och med 

2018-06-08. 

Enhch LSS 

2:4 

38 2017-09-01 2017-08-29 var biblioteket stängt för fortbildning Biblansv 

41:1 

39 2017-04-01 – 

2017-08-31 

Separat lista individ- och familjeomsorg. Handl 
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Ann-Karin Bohl 
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

 

Praktikrapport om kommunens arbetsmarknadsinsatser  

Under hösten 2016 har Arbetsmarknads/Jobbcentrum haft en praktikant, Therese Larsson från 

Handelshögskolan i Karlstad. Hon har deltagit i verksamheten och hon har även genomfört en 

studie i form av en praktikrapport runt kommunens arbetsmarknadsinsatser. För att få nytta av 

resultatet följer här nedan en sammanfattning av rapporten, dess slutsatser samt några 

reflektioner och förslag på hur det fortsätta arbeta kan se ut.  

 

Det övergripande syftet med studien var att ta reda på anledningarna till att Storfors kommun 

väljer att satsa på arbetsmarknadsfrågor, där insatser för personer som står utanför 

arbetsmarknaden är en viktig del. Ambitionen var även att undersöka vilka målsättningar som 

finns med arbetet samt att identifiera de utvecklingsmöjligheter och eventuella svårigheter 

som kan finnas. 

 

Therese började med att söka uppdaterade styrdokument och politiskt fattade beslut för 

verksamheten. När det visade sig att detta delvis saknades valde hon att genomföra intervjuer 

med politiker, ansvariga tjänstemän och även deltagare i verksamheten. Utifrån resultaten 

drogs slutsatser gällande bland annat synen på verksamheten samt om det finns en samsyn på 

bl.a. verksamhetens syften, mål, målgrupper samt förutsättningar eller om åsikterna går isär. 

 

Studien visar att Storfors liksom många andra kommuner organiserar arbetsmarknadsinsatser 

för att de statliga insatserna inom området inte är tillräckliga. Arbetet kan motiveras utifrån 

två perspektiv, dels det individuella där kommunen ska verka för goda livsvillkor för sina 

invånare och där arbete är en viktig del. Dels det samhällsekonomiska där det finns en strävan 

efter minskade kostnader för försörjningsstöd samt ökad tillväxt för kommunen, där 

kompetensförsörjning är av stor vikt. 

 

Intervjuerna visar att Storfors kommun idag har en väl fungerande arbetsmarknads-

verksamhet. Däremot saknas politiskt förankrade styrdokument som beskriver ramarna för 

verksamheten, vilket innebär att uppdraget kan uppfattas som otydligt.  

 

En annan slutsats av studien är att det finns ett behov av att utveckla den interna och externa 

samverkan för att arbetsmarknadsarbetet ska kunna ge bättre resultat, såväl för den enskilde 

individen som för kommunen i stort. 

Beslutsunderlag 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser - ”En indirekt obligatorisk uppgift”, En praktikrapport 

från Storfors kommun, Arbetsmarknad/Jobbcentrum mars 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 

 

Uppdra till IFO- och arbetsmarknadsenheten att ta fram förslag på en plan för kommunens 

arbetsmarknadsinsatser för 2018 – 2020.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Denna rapport har tagits fram inom ramen för den praktikperiod som ingår i den sista terminen på 

magisterprogrammet för rättsvetenskap på Karlstads universitet. Med arbetsmarknadssamordnare 

Åsa Askerskär som handledare har jag haft möjlighet att bekanta mig med 

arbetsmarknadsverksamheten i Storfors kommun. Under min utbildning har jag fördjupat mig i 

offentlig rätt, varför den verksamhet som bedrivs i kommunal regi är av stort intresse. Den 

kommunala verksamheten är i mycket stor utsträckning lagstyrd där ett stor antal uppgifter, såsom 

skola och socialtjänst är obligatoriska för en kommun att tillhandahålla. En kommun är inte 

generellt sett skyldig att tillhandahålla insatser för gruppen arbetslösa, men många kommuner väljer 

ändå att göra det. Citatet i rapportens titel, ”en indirekt obligatorisk uppgift” kommer från min 

intervju med kommunstyrelsens ordförande som svar på frågan om varför en kommun ska ägna 

sig åt arbetsmarknadsfrågor och jag tycker att det beskriver hur många kommuner, inklusive 

Storfors, ser på sin verksamhet. Jag har funnit det mycket givande att få möjlighet att undersöka 

hur en kommunal verksamhet som fokuserar på arbetsmarknadsfrågor kan organiseras och utföras.  

 

Det övergripande syftet med framtagandet av denna rapport har varit att ta reda på anledningarna 

till att Storfors kommun väljer att satsa på arbetsmarknadsfrågor, där insatser för personer som står 

utanför arbetsmarknaden är en viktig del. Min ambition har också varit att undersöka vilka 

målsättningar man har med arbetet samt att identifiera de utvecklingsmöjligheter och eventuella 

svårigheter som kan finnas. För att få en bakgrund inleds rapporten med ett avsnitt som översiktligt 

beskriver kommuners arbetsinsatser i allmänhet och vilka särskilda förutsättningar som finns.  

 

För att uppnå detta syfte har jag bland annat undersökt verksamhetens syften och mål. Dessa 

fastställdes dock under den tid då verksamheten bedrevs i projektform med start 2006. Då 

uppdaterade styrdokument och politiskt fattade beslut har saknats har jag istället valt att genomföra 

intervjuer med politiker, ansvariga tjänstemän och även deltagare i verksamheten. Utifrån detta har 

jag sedan kunnat dra slutsatser gällande hur man ser på verksamheten, om det finns en samsyn på 

bl.a. verksamhetens syften och mål, målgrupper och förutsättningar eller om åsikterna går isär.  
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2. Kommuners arbetsmarknadsinsatser 

2.1 Bakgrund 

Arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak ett ansvar som vilar på staten, där riksdagen och regeringen 

anger riktning och mål och anslår medel för arbetsmarknadsåtgärderna. Arbetsförmedlingen är den 

myndighet som genomför de arbetsmarknadspolitiska besluten och ansvarar för platsförmedling, 

vägledning, utbildning yrkesrelaterad rehabilitering och sysselsättningsskapande åtgärder. Detta 

görs ofta i samarbete med kompletterande aktörer. Sveriges kommuner tar dock ett mycket stort 

ansvar för arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå genom bland annat överenskommelser med den 

lokala arbetsförmedlingen och egna arbetsmarknadsfrämjande insatser.  

 

Mätningar framtagna av SKL från 2015 visar att 279 kommuner avsätter 100-1 958 kronor per 

invånare för arbetsmarknadsåtgärder.1  I en majoritet av kommunerna ligger ansvaret för 

arbetsmarknadsinsatserna på antingen kommunstyrelsen eller socialnämnden. Ofta ingår 

kommuner avtal med den lokala arbetsförmedlingen inom ramen för olika arbetsmarknadspolitiska 

program, men det är också vanligt att kommunerna bedriver egen verksamhet för de personer som 

inte får stöd från Arbetsförmedlingen.  

 

SKL beskriver att motiven bakom kommunernas arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser till 

stor del handlar om att arbetslöshet får negativa konsekvenser för kommunernas ekonomi. Blir 

arbetslösheten hög minskar skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

ökar, och kommunerna kan därmed tvingas skära ner i sina kärnverksamheter. Många anser också 

de statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte ger tillräcklig effekt.2  

 

2.2 Förutsättningar 

Vilka uppgifter som kommunerna får ägna sig åt styrs av de allmänna kompetensreglerna i 

kommunallagen samt genom speciallagstiftning såsom LSS och socialtjänstlagen. Exempelvis utgör 

den kommunala likställighetsprincipen en kompetensbegränsande regel som innebär att en 

kommun inte utan särskilt lagstöd får ge understöd till en enskild kommunmedlem. Genom lagen 

(1944:475) om arbetslöshetsnämnd ges kommunerna kompetens att arbeta med 

arbetslöshetsförebyggande åtgärder. I lagen föreskrivs bl.a. följande: 

1 § I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild 
arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är 
kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. 

2 § Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för 
att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. 

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att   
1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,  
2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör  sysselsättningsfrågor samt

                                                 
1 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2015, SKL, Stockholm 2016.    
2 Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken  - En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverksansformer, SKL, Stockholm 2011, 
s. 24. 
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3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom 
kommunen. Lag (2007:397). 

4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen. 

I 6 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter stadgas att kommuner får anordna 

aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, efter överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen. Detta lagrum ger kommunerna möjlighet att teckna avtal med 

Arbetsförmedlingen om att genomföra åtgärder för deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska 

program. Även socialtjänstlagen 3 kap. 2 § ålägger kommunerna att genom socialnämnden främja 

den enskildes rätt till arbete.  

 

När kommunerna driver verksamheter för arbetslösa där sysselsättningen innefattar försäljning 

eller utförande av tjänster mot ersättning är det också viktigt att beakta den konkurrensrättsliga 

lagstiftningen. En kommunal säljverksamhet får inte verka snedvridande eller hämmande för 

konkurrensen.  

2.2.2 Koppling till socialtjänstlagen och LSS 

Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 §, ska kommunerna främja människors aktiva 

deltagande i samhällslivet, i vilket arbete är en viktig del. 3 kap. 2 § ålägger också kommunerna att 

genom socialnämnden främja den enskildes rätt till arbete. Dessa lagrum utgör 

målsättningsstadganden och innebär således ingen individuell rätt till arbete eller arbetsfrämjande 

insatser för den enskilde. Istället regleras socialtjänstens biståndsskyldighet i 4 kap. 1 §, där den 

enskilde ges rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet innefattar 

inte enbart ekonomiskt stöd utan kan också utgöras av insatser som stärker den enskildes möjlighet 

att i framtiden klara sig på egen hand. Det är i första hand Arbetsförmedlingens uppgift att bistå 

arbetslösa med nödvändiga insatser, men om så inte sker av olika anledningar är det socialtjänsten 

som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd den behöver. Socialtjänsten är också 

skyldiga enligt 3 kap. 5 § att vid behov samverka med samhällsorgan, organisationer och föreningar, 

varför det ofta är naturligt att det sker samarbeten med arbetsförmedling, försäkringskassa m.fl. för 

att underlätta för enskilda. Kommunerna har idag möjlighet att ställa krav på att den som får 

ekonomiskt bistånd deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, om den enskilde 

inte fått tillgång till någon lämplig arbetsmarknadspolitisk insats, vilket stadgas i 4 kap. 4 § 

socialtjänstlagen. Regeln är främst avsedd att tillämpas för unga arbetslösa under 25 år, men den 

kan också användas för äldre som har särskilda behov av kompetenshöjande insatser. Innan beslut 

fattas enligt 4 kap. 4 § ska samråd ske med Arbetsförmedlingen.  

 

Vidare ska socialnämnden verka för att personer med funktionshinder får en meningsfull 

sysselsättning, enligt 5 kap. 7 §. Bestämmelser om kommunernas skyldigheter att tillhandahålla bl.a. 

dagverksamhet finns även i LSS.  
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3. Storfors kommun 

3.1 Bakgrund 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet startade 2006 då kommunen beviljades EU-medel för 

projektet Jobbcentrum. Projektet arbetade med personer som på grund av olika svårigheter inte 

etablerat sig på arbetsmarknaden eller gått vidare till studier. Syftet var dels att stärka möjligheterna 

för denna målgrupp att på sikt nå egen försörjning, men projektbeskrivningen lyfter också fram 

samhällsekonomiska incitament till att arbeta aktivt med arbetsmarknadsfrågor. En situation där 

samhället lider brist på arbetskraft samtidigt som en grupp människor inte får tillgång till 

arbetsmarknaden beskrivs som oacceptabel och kan leda till sociala problem.  

 

Målgruppen omfattades av  

 personer i arbetslöshet eller som riskerar att bli långtidsarbetslösa med särskilda svårigheter 

att komma in på arbetsmarknaden, inklusive personer med utomnordisk bakgrund 

 personer med funktionshinder som inte står så långt från arbetsmarknaden 

 personer som är sjukskrivna och arbetslösa som har behov av individuellt stöd och 

handledning gällande rehabilitering, sociala kontakter och arbetsprövning samt 

 personer med tidsbegränsade sjuk- och aktivitetsersättningar. 

 

Projektet genomfördes i nära samarbete mellan bl.a. handledare, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan i syfte att med individen i centrum samordna de stödinsatser som de olika 

myndigheterna kan erbjuda och för att minimera risken att enskilda faller mellan stolarna. Inom 

ramen för Jobbcentrum fick deltagarna möjlighet till individuell planering och handledning, 

arbetsprövning, utbildning och praktik samt stöd vid utslussning.  

 

Jobbcentrum som projekt avslutades under senare delen av 2007 och vid årsskiftet 2007-2008 blev 

verksamheten permanent med huvudsakligen kommunal finansiering. Beslutet fattades i samband 

med kommunfullmäktiges budget och sedan dess har verksamheten fortgått. Då inga nya politiska 

beslut fattats om verksamhetens inriktning förutsätts de syften och mål som angavs i 

projektansökan fortfarande vara aktuella. 

3.2 Organisation 

Storfors kommun använder sedan 2015 en utskottsorganisation där de olika verksamhetsområdena 

organiseras i utskott underställda kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsfrågorna hänförs till 

kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott. För arbetsmarknad respektive individ- och 

familjeomsorgen finns en chef och arbetsmarknadsavdelningen leds i sin tur av en 

arbetsmarknadssamordnare. Övrig personal på Arbetsmarknad/Jobbcentrum består av tre 

handledare och en ungdomskonsulent.  

3.3 Verksamhet 

Uppdraget för Arbetsmarknad/Jobbcentrum består främst i att erbjuda placering för personer som 

behöver kartläggning och bedömning, vilket sker genom att personerna får prova olika typer av 

arbetsuppgifter såsom drift av en second hand-butik, snickeri, utomhusarbete, lokalvård m.m. 

Utvärderingen beskriver också att det ingår i Jobbcentrums uppdrag att samordna insatser runt 
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individen, vilket innefattar att ha kontakt med psykiatrin, skriva egenremisser, följa med till 

exempelvis läkarbesök och inskrivning hos Arbetsförmedlingen.  

 

Enligt utvärderingen finns ett behov av denna typ av insats för de personer som varit frånvarande 

från arbetsmarknaden en tid. Dessutom framgår att IFO har behov av sysselsättningsplatser för 

personer som uppbär ekonomiskt bistånd och personer som behöver motiveras till ett annat val av 

leverne.  

 

De risker som kopplas till verksamheten består enligt utvärderingen i att 

Arbetsmarknad/Jobbcentrums uppdrag blir otydligt och spretigt, något som grundar sig i att 

målgruppen har olika typer av behov och kompetenser. Exempelvis har en del individer 

missbruksproblematik och Storfors saknar öppenvård vilket försvårar arbetet med denna grupp. 

Balansgången mellan behovet av att det finns arbetsuppgifter och risken att verksamheten 

uppfattas som en slasktratt som ska stötta kommunens andra verksamheter lyfts också fram. 

Ytterligare osäkerhetsfaktorer är att delar av verksamheten drivs med extern finansiering samt att 

det finns en svårighet att få tillgång till praktikplatser i kommunens verksamheter.  

 

Slutligen beskriver utvärderingen de positiva effekter som verksamheten ger. För individerna bidrar 

Jobbcentrum till introduktion och orientering i yrkeslivet, arbetslivserfarenhet, referenser och 

stärkt självkänsla. För kommunen beräknas en insats från Jobbcentrum kunna innebära minskade 

kostnader för försörjningsstöd.  
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4. Intervjuer 

4.1 Kommunstyrelsens ordförande 

Hans Jildesten är ordförande i kommunstyrelsen och det enda kommunalrådet i Storfors kommun. 

Intervjun inleds med frågan om varför en kommun alls ska ägna sig åt arbetsmarknadsfrågor. Hans 

konstaterar att arbetsmarknadsfrågor är något av det viktigaste som finns då näringsliv och 

arbetsmarknad tillsammans med bra boende och infrastruktur är hörnstenar för en bra kommun.  

 

-Jag ser kommunen som en serviceorganisation för alla som bor och verkar här. Därför behöver vi också 

erbjuda service till arbetslösa, till de som behöver utvecklas på vägen mot arbete och vi behöver också 

serva näringslivet med arbetskraft. Kommunen kan inte själv skapa jobb, men vi kan se till att det finns 

arbetskraft. 

 

Kommuner är inte skyldiga att erbjuda insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden, 

men Hans anser att detta indirekt är en obligatorisk uppgift.  

 

-Endera försöker man få folk att må bra, och erbjuder insatser för de som behöver det, eller så väljer 

man att inte göra det. I så fall uppstår kostnader för försörjningsstöd och vård. Erbjuder vi 

sysselsättningsinsatser blir kostnaden ungefär densamma, men människor får hjälp och på sikt tror jag vi 

minskar kostnaderna för kommunen.  

 

Hans menar att det statliga ansvaret för arbetsmarknadsfrågor inte är tillräckligt eftersom det 

fortfarande finns de som inte kommer ut i någon form av sysselsättning. Kommunen har en del av 

samhällsansvaret och måste då hjälpa till.  

 

Tidigare var arbetsmarknadsfrågorna placerade under kommunstyrelsen, och på frågan om varför 

man nu valt att låta arbetsmarknad/jobbcentrum tillhöra skola- och välfärdsutskottet svarar Hans 

att man såg samordningsvinster med att låta arbetsmarknadsfrågorna tillhöra samma 

organisatoriska enhet som IFO.  

 

-Egentligen skulle arbetsmarknad lika gärna kunna ligga under ledningsutskottet, men det finns fördelar 

och nackdelar med båda alternativen.  

 

Är alla partier överens om att de här frågorna är viktiga att satsa på? 

 

-Alla är överens om att frågorna är viktiga, men ibland kan det finnas olika åsikter om hur verksamheten 

ska utföras. Det var längesedan vi diskuterade detta men inställningen har alltid varit positiv, jag har svårt 

att se att någon skulle vara emot satsningen på arbetsmarknad. 

 

På frågan om arbetsmarknad/jobbcentrums uppdrag och dess syfte och mål svarar Hans att detta 

för tillfället är lite oklart. 

 

-Vi diskuterar möjligheten att ha Jobbcentrum som första instans när någon behöver hjälp av 

kommunen. Tanken är att sätta fokus på sysselsättning i första hand, och först efter en bedömning hos 

Jobbcentrum skulle en person kunna få hjälp hos IFO istället. Att försöka hitta sysselsättning ska vara 

steg 1 och övrig hjälp steg 2. Jag tror att alla människor, oavsett eventuella problem, har möjlighet att 
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hitta egen försörjning på ett eller annat sätt och målet är att man ska klara det. Vi har inte fattat några 

beslut om detta och vi har en bit kvar dit.  

 

Hans ser många utvecklingsmöjligheter i arbetet med arbetsmarknadsfrågor, men en begränsad 

ekonomi och för få anställda är ett problem. Om man å andra sidan lyckas sänka kostnaderna för 

försörjningsstöd kan mer resurser läggas på utveckling, och verksamheten kan då bli 

självfinansierande. 

 

-Ju fler unga vi kan få ut i arbete desto bättre är det, men det gäller att komma med kreativa idéer. Vår 

största utmaning är att lyckas motivera deltagarna. Man måste förstå att syftet med jobbcentrum inte är 

att sitta av tiden för att få bidrag, utan att jobba aktivt för att komma ut i arbete. Den absolut viktigaste 

uppgiften för arbetsmarknad är, förutom att få ut folk i arbete, att öka deltagarnas självkänsla. Det är 

nyckeln till framgång, tror man på sig själv kan man komma långt.  

 

Slutligen vill Hans lyfta fram att han gärna skulle vilja se ett ökat samarbete mellan kommunerna. 

En del samverkan sker redan idag, men det skulle kunna utvecklas. Som exempel nämns att en 

kommun kan ha bra insatser som deltagare i en annan kommun skulle kunna dra nytta av och vice 

versa. Ett sådant samarbete skulle kanske vara krävande, men ingenting är omöjligt om bara viljan 

finns. 

4.2 Tjänstepersoner 

4.2.1 Verksamhetschef 

Ingmarie Thyr arbetar som verksamhetschef, vilket innebär att hon leder kommunens 12 

enhetschefer vars verksamhet innefattar allt från socialtjänst till kost och kultur. Det är ett 

spännande uppdrag men mycket att sätta sig in i och man behöver ha många strängar på lyran.  

 

På frågan om varför en kommun ska ägna sig åt arbetsmarknadsverksamhet svarar Ingmarie att en 

anledning är att kunna samordna insatserna runt människor som hamnat i utanförskap så att man 

hittar tillbaka till innanförskap. En annan anledning är ekonomi. 

 

-Det blir billigare om vi erbjuder människor stöd än att de hamnar utanför, vilket kan skapa mer utsatthet 

och ännu fler problem. Arbetsförmedlingen har också ett större uppdrag än vad de klarar av, därför 

måste vi som kommun hjälpa till, särskilt när det gäller de personer som skrivs ut från 

Arbetsförmedlingen men som ändå står utan sysselsättning.  

 

Syftet med Arbetsmarknad/Jobbcentrums verksamhet är enligt Ingmarie att se till att få ut 

människor i jobb, och tills dess erbjuda möjlighet att prova på olika typer av arbetsuppgifter och få 

social träning.  

 

-Målsättningen är att minska kostnaderna för försörjningsstöd och motverka utanförskap. 

 

Verksamhetens målgrupp beskrivs som väldigt bred och riktar sig till alla som inte är inne på 

arbetsmarknaden och får försörjningsstöd. Vissa har omfattande social problematik medan andra 

inte står så långt från arbetsmarknaden. För att nå ut till de som har behov av insatser via 

Jobbcentrum bedrivs ett nära samarbete med IFO. Arbetsmarknad/Jobbcentrum och IFO utgör 
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också en och samma enhet, vilket Ingmarie ser som en fördel då en person kan få olika insatser vid 

olika tillfällen utifrån behov. 

 

-Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen, sjukvården, Försäkringskassan och Finsam. Vi strävar 

efter att ha en väg in, där Jobbcentrum verkar för att ha ett nätverksperspektiv runt den enskilde.   

 

Den absolut viktigaste uppgiften för arbetsmarknad/jobbcentrum är enligt Ingmarie att få 

människor att känna sig värdefulla och behövda. 

 

-Utmaningarna är att kunna bemöta alla samhällsmedborgare och hjälpa dem så att de hittar en vettig 

sysselsättning och att ingen ska hamna utanför, alla ska vara med. För att kunna hjälpa människor så 

brett som möjligt behöver vi hitta samordningsfunktioner, både inom och utanför kommunen, med olika 

myndigheter och med sjukvården. Idag har vi snart brist på kompetens och då gäller det att vi kan matcha 

personer med de arbeten som finns. 

4.2.2 Chef IFO och Arbetsmarknad/Jobbcentrum 

Ann-Karin Bohl är vid tidpunkten för intervjun nytillträdd på tjänsten som chef för 

IFO/Arbetsmarknad. Hon är utbildad socionom och har tidigare arbetat med strategiskt 

utvecklingsarbete på socialtjänsten i Karlstad och har också erfarenhet av arbete med våld i nära 

relationer, EU-projekt och kompetens och metodutveckling.  

 

Enligt Ann-Karin är anledningen till att en kommun bör ägna sig åt arbetsmarknadsfrågor att 

kommunen har det yttersta ansvaret för att den som befinner sig i ett utanförskap får en förbättrad 

livssituation. Kommunen har ett samordningsansvar för de medborgare som befinner sig i socialt 

eller ekonomisk utanförskap och då är sysselsättning en av de viktigaste nycklarna.  

 

-Problem som missbruk eller psykisk ohälsa kan motverkas genom sysselsättning, det är en så viktig 

komponent i vårt samhälle. 

 

Ann-Karin påpekar att hon inte hunnit sätta sig in i Storfors kommuns arbetsmarknadsarbete ännu 

men att syftet med sådan verksamhet bör vara att utgöra en brygga mellan alla aktörer som arbetar 

med målgruppen, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och hälso- och sjukvård. Hon anser att 

målgruppen är väldigt bred och differentierad, mycket på grund av att Storfors är en liten kommun. 

Dels rör det sig om personer som tidigare befunnit sig i utanförskap och som är arbetslösa och 

beroende av försörjningsstöd men som med lite hjälp skulle kunna komma in på arbetsmarknaden. 

Sedan finns den grupp som gått igenom etableringsfasen men som kan komma att bli beroende av 

försörjningsstöd och personer med beroendeproblematik eller långvarig psykisk ohälsa.  

 

-Det är dock inte realistiskt att tro att alla kan komma ut i arbete och det är inte heller lämpligt att 

personer med alla typer av problem kommer till Jobbcentrum, då kan det bli ett omöjligt uppdrag med 

andra behov av kompetens, resurser och personal. Jag kan tänka mig att de som jobbar där möts av 

orealistiska förväntningar och det krävs samverkan och samordning mellan Arbetsmarknad och de andra 

delarna av enheten. 
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Målsättningen med en kommuns arbetsmarknadsinsatser bör enligt Ann-Karin vara att de ska bidra 

till att en del av kommunens medborgare som befinner sig i utanförskap, och där arbetslöshet är 

en del av problematiken, kommer i sysselsättning. 

 

Vad gäller den organisatoriska placeringen av arbetsmarknadsfrågorna anser Ann-Karin att det är 

en fördel om det finns en koppling till socialtjänsten, då verksamheternas deltagare är 

gemensamma. Detta beror dock på vilken typ av arbetsmarknadsverksamhet kommunen bedriver. 

Hon menar att det kan finnas fördelar med att frågorna är centralt placerade och att statusen kanske 

kunde höjas om arbetsmarknadsverksamheten var en egen enhet. Samtidigt påpekas att detta skulle 

åstadkommas på andra sätt, exempelvis genom att bli bättre uppföljning, att visa på resultat och att 

koppla verksamheten till kommunens visioner. 

 

-Den absolut viktigaste frågan för Arbetsmarknad/Jobbcentrum är att lyfta varje enskild individ utifrån 

dennes förmågor och styrkor. 

 

De största svårigheterna för arbetsmarknadsarbetet är enligt Ann-Karin att människor bollas 

mellan olika aktörer i välfärdssystemet, vilket gör att många far illa. 

 

-Man är så beroende av vad som händer i välfärdssystemets olika delar, det det kan vara olika regler som 

gäller under olika perioder och stöd och resurser kommer alldeles för sent. Detta drabbas deltagarna 

men också verksamheten. 

 

Vid frågan om vilka utvecklingsmöjligheter för arbetsmarknadsarbetet som Ann-Karin ser lyfter 

hon fram flera saker. Hon ser en möjlighet där deltagare successivt kan få leda och ta mer ansvar 

och bygga upp en verksamhet där deltagarna blir assistenter. Hon tar också upp frågan om 

finansieringsmöjligheter från nationellt, regionalt och även internationellt håll.  

 

-Vi behöver vara framme på marknaden och vara en bra partner när vi deltar i projekt, så att vi kan få 

del av exempelvis EU-medel. 

 

-En annan sak jag funderat på är hur vi kan arbeta med brukarinflytande. Det är något som människor 

växer av. Det kräver att vi vågar vara lite galna, om några till exempel är intresserade av media, varför 

skulle de inte kunna ta en del av ansvaret för kommunens hemsida? 

 

4.2.3 Arbetsmarknadssamordnare 

Åsa Askerskär är arbetsmarknadssamordnare, vilket innebär att hon har ansvaret för 

Arbetsmarknad/Jobbcentrum. I uppdraget ingår verksamhetsutveckling, personal- och 

arbetsmiljöansvar och budgethantering. 

 

På frågan om varför en kommun ska ägna sig åt arbetsmarknadsfrågor svarar hon att det är 

kommunens ansvar att se till att både invånare och företag mår bra.  

 

-Den kommunala ledningen har ett ansvar för kommunen som helhet. Kommunen måste då verka för 

att personer är i ett innanförskap istället för utanförskap. 
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Åsa lyfter också fram att arbetsmarknadsinsatser är en fråga om tillväxt, något som hon tycker att 

det pratas alltför lite om. 

 

-Om vi kan hjälpa människor att ta sig in på arbetsmarknadsmarknaden stärker det kommunens tillväxt 

och utveckling, om många istället befinner sig i utanförskap blir utvecklingen den motsatta. 

Arbetsmarknadsinsatserna är alltså viktiga ur två perspektiv, dels det individuella, där vi stärker 

människor, och dels det samhällsekonomiska. 

 

Syftet med Arbetsmarknad/Jobbcentums verksamhet är enligt Åsa att människor ska kunna nå 

egen försörjning och komma in på arbetsmarknaden samtidigt som man kompetensförsörjer 

arbetsgivare, vilket är en annan samhällsutmaning. 

 

-Att få ut personer i egen försörjning och att kompetensförsörja är två utmaningar som går hand i hand, 

men som jag tror att vi behöver synkronisera bättre. 

 

Verksamhetens målgrupp beskrivs som mycket bred. 

 

-Vi riktar oss till de personer som står utanför arbetsmarknaden där vi med våra resurser och kunskaper 

kan erbjuda stöd på vägen mot arbetsmarknaden. Sedan kan det visa sig att vissa inte kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande, då är det viktigt att vi ser till att de hamnar rätt, hos den myndighet som 

kan erbjuda rätt stöd. 

 

Åsa anser att alla kommuner bör ha sin arbetsmarknadsverksamhet placerad direkt under 

kommunstyrelsen. Detta på grund av att arbetsmarknadsfrågorna har en så central roll i en 

kommun att de bör placeras nära beslutsfattarna. 

 

-Dessutom jobbar en arbetsmarknadsenhet kommunövergripande, mot flera olika kommunala 

verksamheter, vilket gör att placeringen också bör vara kommunövergripande. Risken när en verksamhet 

ligger under en enhet är att verksamheten till största del riktar sig till just den enheten. 

 

Den absolut viktigaste uppgiften för Arbetsmarknad/Jobbcentrum är enligt Åsa att motivera 

deltagarna till förändring, att de få dem att i så stor utsträckning som möjligt ta makt över sina egna 

liv.  

 

Otydlighet i uppdraget beskrivs som den största svårigheten för arbetsmarknadsarbetet.  

 

-Vi skulle behöva tydligare avgränsningar och vara mer specialiserade eftersom att det är så komplexa 

frågor vi jobbar med. Om vi arbetar med alla områden och med alla persongrupper finns risk att vi bara 

duttar lite här och där och inte når ett optimalt resultat. 

 

Utvecklingsmöjligheterna är enligt Åsa oändliga. Hon lyfter ändå upp några saker som hon skulle 

vilja satsa mer på. 

 

-Gruppen arbetslösa ungdomar skulle vi kunna arbeta mer med, till exempel genom europeiska 

ungdomsutbyten. Arbetet med målgruppen för LSS kan också utvecklas, och där har vi nyligen påbörjat 

ett samarbete. 
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När det gäller verksamhetsutveckling poängteras också vikten av att ha relevanta styrdokument och 

handlingsplaner med mätbara mål. Dessa ska utgöra verktyg för den fortsatta utvecklingen. 

 

-Jag skulle också vilja skapa ett nätverk för östra Värmlands arbetsmarknadsenheter, där vi kan samverka 

mer för att möta alla de utmaningar vi står inför. Det vore också bra om vi kunde bli ännu bättre på att 

arbeta med projekt och ansöka om ytterligare finansiering. Till exempel har vi inlett en diskussion med 

Arbetsförmedlingen om att söka medel för att en person ska kunna jobba med den grupp som står allra 

längst från arbetsmarknaden och som har psykosociala problem. Vi är också på gång att söka pengar 

från Tillväxtverket för att kunna anställa någon som ska arbeta med företagande för gruppen nyanlända.  

4.3 Deltagare 

Tobias Davidsson och Emelie Karttunen har varit på Jobbcentrum i omkring ett respektive två år. 

Emelie berättar att hon för tillfället läser upp sina betyg för att kunna få en gymnasieexamen 

samtidigt som hon är timanställd speciallärare på Forsbroskolan där hon lär ut svenska, matte och 

engelska. På Jobbcentrum håller hon i en svenskagrupp för nyanlända. Tobias gick ut gymnasiet på 

Hammarö utbildningscenter, programmet för teknik, miljö och service. Han har tidigare haft 

praktik på Kulturhuser där han arbetade med vaktmästaruppgifter i lokalerna, snickeri o.s.v. Nu 

har han en lönebidragsanställning på Jobbcentrum som assisterande handledare. Både Tobias och 

Emelie vet vad de vill göra i framtiden. För Emelies del är siktet inställt på att komma in på 

lärarprogrammet på universitet för att kunna jobba med barn och hjälpa dem utvecklas. Tobias 

svarar att: 

 

-Jag skulle vilja jobba på Löfbergs arena i Karlstad som vaktmästare, jag gillar att få fixa och greja. Nu 

har jag också tagit körkort så jag skulle kunna pendla. 

 

Tobias och Emelie förklarar hur en arbetsdag på Jobbcentrum ser ut. För assistenterna börjar dagen 

07.30 med planering. På väggen sitter en tavla där dagens alla arbetsuppgifter och uppdrag skrivs 

upp och fördelas mellan deltagarna. Klockan 08.00 hålls en genomgång där alla får reda på vem 

som ska göra vad under dagen. 

 

-Det är viktigt att vara noga med planeringen så att alla har koll på vad de ska göra, särskilt eftersom att 

deltagarna har lite olika arbetstider och att folk ibland är sjuka. Alla dagar ser också olika ut, det kan dyka 

upp oförutsedda saker under dagen som gör att man måste ändra planeringen, till exempel att det ringer 

någon som vill att man ska hämta saker till second hand.  

 

På frågan om vilka som är de roligaste arbetsuppgifterna på Jobbcentrum svarar Emelie utan tvekan 

att det är att få hålla i svenskakurserna. Tobias tycker att det känns underbart när man får åka ut 

och göra uppdrag olika ställen, som att köra möbler, flytta eller måla och snickra. 

 

  -Att åka iväg på sådant gör att man blir mer ansvarsfull och det bygger upp ens självkänsla. 

 

Fördelarna med Jobbcentrum är enligt Tobias och Emelie att man utvecklas som person och att 

arbetsuppgifterna är bra. 
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-När jag började här var jag väldigt oslipad, jag hade precis gått ur gymnasiet och brydde mig inte så 

mycket. När jag sedan fick praktik började jag växa och när jag kom tillbaka till Jobbcentrum blev jag 

nästan direkt anställd, det gör att man växer 

 

-Vi är som en familj och man känner sig verkligen välkommen, man får vara sig själv. Arbetsuppgifterna 

är anpassade för varje person ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Man får jobba med 

saker som man klarar av. 

 

Det är desto svårare att svara på frågan om vad som fungerar mindre bra. Tobias lyfter fram att 

om någon har en dålig dag kan det smitta av sig på de andra deltagarna, och det kan bli dålig 

stämning, till exempel om någon är stressad. 

 

-Sedan kan det vara svårt med språket och kommunikationen, alla är inte så bra på svenska. Det gör att 

det kan bli svårt att prata med varandra, men då får man försöka visa vad man menar istället. 

 

-Men det gör också att man blir bättre på att kommunicera, man får lära sig att förklara på olika sätt, 

sedan blir de som är här allt bättre på svenska. Vi lär oss av varandra.  

 

Om Jobbcentrum inte funnits tror Tobias att det hade varit svårare att komma in i arbetslivet. 

Emelie gissar att fler förmodligen hade suttit fast i arbetslöshet. 

 

-Kommunen skulle haft mer att göra med alla arbetslösa.  

 

Är det viktigt att kommunen jobbar med insatser för arbetslösa? 

 

-Ja, för att, om man bortser från de som verkligen inte kan jobba, så tycker jag att alla förtjänar en chans 

att kunna jobba och försörja sig själva. Det är viktigt för att kunna få en bostad, kunna ta körkort m.m. 

Man behöver få en chans för att till slut kunna få ett arbete och man måste få börja någonstans.  

 

-Det är bra att man ger människor en chans. Det är många som är arbetslösa idag. Sedan kanske en del 

vill inte jobba utan hellre vill vara hemma och sova och spela TV-spel. Då kanske man behöver få dem 

att förstå att man behöver jobba för att klara sig själv. Skulle man vilja lägga ner verksamheten borde de 

som tar beslut komma hit och se hur verksamheten ser ut och fundera på vad som händer med 

människorna där, särskilt för de som har en tuff bakgrund. 

 

Slutligen får Emelie och Tobias frågan om vad som skulle kunna förbättras i verksamheten. De 

svarar att de tar upp alla synpunkter och förbättringsförslag på trivselmöten en gång i månaden, 

och är det något som behöver vi bättre så ordnar de det.  

 

-Vi diskuterar väldigt mycket. Vi har pratat mycket om kommunikation och hur vi ska vara mot varandra, 

och om genus och jämställdhet. Förut var det mest killar som snickrade, men vi har bestämt att alla ska 

få prova på alla arbetsuppgifter. 
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4. Analys 

4.1 Behovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser 

Samtliga av de personer som intervjuats är överens om att en kommun behöver ägna sig åt 

arbetsmarknadsfrågor. Det framgår med tydlighet att det främst finns två olika typer av orsaker till 

detta behov, dels samhällsekonomiska och dels det individuella. Samtliga lyfter fram att kommunen 

har ett ansvar för de som bor och verkar där och att man vill motverka de sociala och ekonomiska 

konsekvenser som arbetslöshet innebär för den enskilde. Samtidigt påpekas att personer som står 

utanför arbetsmarknaden och istället är beroende av ekonomiskt bistånd innebär en kostnad för 

kommunen och att det finns stora vinster om man istället kan stötta dessa personer att på sikt nå 

egen försörjning. Några ser också arbetsmarknadsverksamheten som en tillväxtfråga som också 

handlar om att bidra till kompetensförsörjning för ortens arbetsgivare. 

 

Samtliga respondenter har svarat att syftet med kommunens arbetsmarknadsverksamhet är att fler 

ska nå egen försörjning genom sysselsättning. Kommunstyrelsens ordförande påpekar dock att det 

ännu inte fattats några politiska beslut om verksamhetens syfte och mål, men hans vision är att 

Arbetsmarknad/Jobbcentrum ska kunna utgöra en första instans så snart någon behöver 

kommunens hjälp. Detta för att tydliggöra att sysselsättning och egen försörjning ska vara 

prioriterat och att andra insatser kan bli aktuella först när sysselsättning inte bedöms vara möjligt. 

Chefen för IFO och Arbetsmarknad har en liknande uppfattning och menar att 

Arbetsmarknad/Jobbcentrum bör fungera som en länk mellan alla de aktörer som arbetar med 

målgruppen. 

 

Den absolut viktigaste uppgiften för Arbetsmarknad/Jobbcentrum, förutom att få ut människor i 

arbete, handlar enligt samtliga om att lyckas motivera individer, stärka deras självkänsla och lyfta 

varje person utifrån dennes egna styrkor och förmågor. 

4.2 Målgrupp 

Samtliga är överens om att Arbetsmarknad/Jobbcentrums verksamhet ska rikta sig till alla som av 

olika skäl står utanför arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd. Målgruppen är bred men 

också differentierad. Somliga bedöms inte stå så långt från arbetsmarknaden medan andra kan ha 

en problematik som gör att man behöver mer stöd innan egen försörjning kan uppnås. Bland den 

sistnämnda gruppen finns bland annat personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. 

Chefen för IFO och Arbetsmarknad/Jobbcentrum menar att verksamheten kan möta orealistiska 

förväntningar med tanke på den breda målgruppen och att det kanske inte är lämpligt att personer 

med vilken problematik som helst kommer till Jobbcentrum, då man i så fall skulle behöva utöka 

personalstyrkan med ytterligare kompetenser och resurser.  

4.3 Arbetsmarknadsverksamhetens placering 

De flesta kommuner har någon form av arbetsmarknadsenhet, men placeringen ser olika ut i olika 

kommuner, vilket påpekats i tidigare avsnitt. De flesta av de personer i Storfors kommun som 

intervjuats är nöjda med den nuvarande placeringen där Arbetsmarknad/Jobbcentrum och IFO är 

en och samma enhet. Anledningen till detta är i huvudsak att man ser samordningsvinster då IFO:s 

och Jobbcentrums målgrupper till stor del är desamma. Det är främst genom IFO som kommunen 
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får kontakt med de personer som kan vara aktuella för insatser genom Jobbcentrum och 

verksamhetschefen lyfter fram att en person då kan få insatser genom antingen socialtjänsten eller 

Jobbcentrum vid olika tillfällen utifrån den enskildes behov. Det framgår dock att det kan finnas 

fördelar med om verksamheten hade en central placering under kommunstyrelsen. 

Arbetsmarknadssamordnaren förordar en sådan placering utifrån att arbetsmarknadsverksamheten 

är kommunövergripande och att verksamheten annars kan komma att riktas mot den enhet man 

tillhör.  

4.4 Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Alla respondenter fick svara på frågan om vilka utmaningar och eventuella hinder de ser i 

arbetsmarknadsverksamheten och här går svaren isär. Kommunstyrelsens ordförande anser att en 

begränsad ekonomi och för lite personal utgår svårigheter, liksom utmaningen att lyckas motivera 

alla deltagare. Verksamhetschefen pekar på att man behöver hitta samordningsfunktioner mellan 

alla aktörer som arbetar med målgruppen. Detta ligger i linje med det chefen för IFO och 

Arbetsmarknad/Jobbcentrum tar upp, nämligen att problemet med att människor bollas mellan 

olika aktörer inom välfärdsystemet. Arbetsmarknadssamordnaren menar att den största svårigheten 

utgörs av otydlighet i uppdraget och att det skulle behövas tydligare avgränsningar för att få 

verksamheten att fungera optimalt.  

 

Det kan konstateras att både politiker och tjänstepersoner ser många utvecklingsmöjligheter för 

verksamheten och det finns gott om kreativa idéer. De allra flesta lyfter fram samarbete och 

samverkan som en utvecklingsmöjlighet. Här handlar det både om att stärka det interna samarbetet 

mellan kommunala verksamheter och mellan kommunen och andra relevanta aktörer, men också 

om att bygga upp ytterligare samverkan mellan kommuner. Bland annat finns tankar om att kunna 

samverka på deltagarnivå mellan olika kommuner samt att starta upp ett nätverk för östra 

Värmlands arbetsmarknadsenheter. Vad gäller verksamhetens deltagare finns idéer om att 

ytterligare satsa på gruppen arbetslösa ungdomar samt jobba mer med målgruppen för LSS. Andra 

utvecklingsområden som lyfts fram är möjligheten att arbeta ännu mer i olika projekt och söka 

extern finansiering men också att utveckla styrdokument och handlingsplaner med mätbara mål för 

att få ett bättre underlag för fortsatt utveckling. 

4.5 Slutsatser 

I rapportens andra avsnitt konstateras att arbetsmarknadspolitiken huvudsakligen är ett ansvar som 

tillfaller staten, men att lagen om arbetslöshetsnämnd föreskriver att kommunerna ändå har ett 

ansvar att vidta eller på annat sätt främja åtgärder som förebygger arbetslöshet. Det visar sig också 

att i princip samtliga kommuner har någon form av arbetsmarknadsverksamhet som syftar till att 

stötta personer som står utan arbete. Många kommuner anser också att de statliga ansvaret för 

arbetsmarknadsfrågorna inte räcker för att möta det behov som finns, utan att det krävs att 

kommunerna kompletterar med insatser för att främja egen försörjning och inträde på 

arbetsmarknaden. Detta framgår också tydligt utifrån de intervjuer med företrädare för Storfors 

kommun som genomförts. Min slutsats i denna del är således att det vore mycket svårt att motivera 

varför en kommun inte skulle arbeta aktivt med arbetsmarknadsfrågor. För att återigen citera 

kommunstyrelsens ordförande kan verksamheten ses som ”en indirekt obligatorisk uppgift” för en 

kommun. 
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Arbete är en central del i vårt samhälle och arbetslöshet medför ofta ett utanförskap för den 

enskilde individen och det får även negativa konsekvenser för samhällsekonomin. Arbete och 

sysselsättning är därför något som återkommer i bland annat socialtjänstlagen som föreskriver att 

kommunens socialnämnd ska främja rätten till arbete, vilket stärker uppfattningen att 

arbetsfrämjande verksamhet i princip inte är något som kan väljas bort. Utifrån de intervjuer som 

gjorts kan konstateras att arbetet med arbetsmarknadsfrågorna kan motiveras utifrån två 

perspektiv, dels det individuella där kommunen ska verka för goda livsvillkor för sina invånare och 

där arbete är en viktig del, och dels det samhällsekonomiska där det finns en strävan efter minskade 

kostnader för försörjningsstöd samt ökad tillväxt för kommunen, där kompetensförsörjning är av 

stor vikt. 

 

Storfors kommun har idag en väl fungerande arbetsmarknadsverksamhet, vilket inte minst framgår 

när man pratar med deltagare som med stort engagemang berättar om ökat självförtroende och att 

man ges möjlighet till den självständighet som egen försörjning innebär. I stort sett tycks 

respondenterna ha en gemensam bild av vad verksamheten ska ha för syften och mål, vilket tyder 

på att det finns goda förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt arbete. Samtliga har också med 

stort engagemang beskrivit vilka utvecklingsmöjligheter och idéer som finns, vilket naturligtvis 

också är en bra förutsättning. Däremot saknas politiskt förankrade styrdokument som beskriver 

ramarna för verksamheten, vilket hänger ihop med att uppdraget kan uppfattas som otydligt. Detta 

är enligt kommunstyrelsens ordförande något som är på gång. En verksamhet som ansvarar för 

frågor som beskrivs som så viktiga för en kommun behöver i min mening tydliga och förankrade 

mål och riktlinjer, särskilt då den målgrupp som man förväntas arbeta med är både stor och 

differentierad. Att uppdraget upplevs som otydligt och spretig är också något som framgår av den 

utvärdering som gjordes 2016 och som beskrivs i avsnitt 3. Om verksamhetens uppdrag, mål och 

organisation kan fastställas och förankras med tydliga styrdokument och om man fortsätter att 

utveckla den interna och externa samverkan som flertalet ser som mycket viktig är min bedömning 

att arbetsmarknadsarbetet kan ge ännu bättre resultat, såväl för den enskilde individen som för 

kommunen i stort. 

 

  



18 
 

6. Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis vill jag tacka Storfors kommun som givit mig möjlighet till värdefull erfarenhet 

genom denna praktikperiod. Ett särskilt stort tack vill jag rikta till Hans Jildesten, Ingmarie Thyr, 

Ann-Karin Bohl, Åsa Askerskär, Tobias Davidsson och Emelie Karttunen som tagit sig tid att svara 

på mina frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

Datum 

2017-09-07 
Diarienummer 

Klicka här för att ange text. 

 Handläggare 

Ing-Marie Thyr 
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

 

Inrättande av enheten Arbetsmarknad och anställning av 100 % 

enhetschef  

Sammanfattning 

Verksamheten AMA/Jobbcentrum föreslås bli en egen enhet med en egen enhetschefstjänst. 

Syftet är att bättre klara de uppdrag som åligger de verksamheter som idag tillhör IFO- och 

arbetsmarknad. Kostnaden för genomförande av förslaget är 500 tkr och beräknas täckas av 

extern finansiering. 

Bakgrund 

Den ansträngda situationen inom socialtjänstens områden har drabbat inte bara Storfors 

kommun utan majoriteten av Sveriges kommuner i form av personalomsättning, 

rekryteringsproblem och svårigheter att klara myndighetsuppdragen. Målet är att med 

prioriteringar och ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete bli en rättssäker och 

högkvalitativ enhet.  

 

Utifrån svårigheter att prioritera och hinna med situationen på IFO har det strategiska 

ledningsansvaret för kommunens arbetsmarknadsverksamhet, AMA/Jobbcentrum varit 

eftersatt. För AMA/Jobbcentrum har den rådande situationen på IFO inneburit att 

samordnaren för verksamheten fått ta ett större ansvar för att leda arbetet än de 25 % som 

finns idag. Det har inneburit att arbetet med deltagarna blivit lidande. 

Mål och uppdrag i kommunens arbetsmarknadsarbete 

Att utveckla kommunens arbetsmarknadsinsatser i samverkan med övriga samhällsaktörer 

och kommunens näringsliv är en viktig förutsättning för att nå framgång i flera av de uppdrag 

som åligger kommunen.  

 

 Skapa nya former för snabbare vägar till egen försörjning och för att individen ska 

närma sig arbetsmarknaden 

 Se till att kostnaderna för försörjningsstöd minskar 

 Utveckla samarbete med näringslivet samt utveckla den interna samverkan med 

strategiska val och operativt arbete. 

 

Genom att öka verksamhetens ledningsresurser och placera verksamheten som en egen enhet 

ökar möjligheterna att driva utveckling och finna nya vägar för samverkan och samordning. 

Utifrån prognoser om ytterligare nationella arbetsmarknadsreformer kan den föreslagna 

enheten klara uppdraget bättre. 

Finansiering 

Nuvarande samordnare på AMA/Jobbcentrum har 25 % tjänst som samordnare. Förslaget 

innebär en förändring av samordnartjänst till enhetschefstjänst 100 %. Beräknad merkostnad 

500 tkr/år. Kostnadsökningen tas under 2017-2018 från FINSAM därefter arbetas kostnaden 

in i budget. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta Arbetsmarknadsenheten samt att bevilja ändring 

av samordnartjänsten 25 % till enhetschefstjänst 100 %  

 

 

 

Ing-Marie Thyr Ann-Karin Bohl Åsa Askerskär                                                                                                                                             

Verksamhetschef Enhetschef  Samordnare                                                                            

Beslutet ska skickas till 

Ing-Marie Thyr 

Ann-Karin Bohl 

Åsa Askerskär 
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RAPPORT Sida 1 (3) 

Datum 

2017-06-27 
Dokumentansvarig 

Verksamhetschef 

         

 

Rapport FINSAM 
FINSAM är det finansiella samordningsförbundet i Östra Värmland (Filipstad och Storfors). 

Liknande organisationer finns i hela landet fördelat på 82 samordningsförbund i 240 

kommuner och har funnits sedan 2004. Det finns ett nationellt nätverk för 

samordningsförbundet som har påtalat att det finns ett ökat behov av politiskt inflytande kring 

välfärdens organisering och att SKL bör ta en tydligare roll i den nationella styrningen av 

FINSAM. Verksamhetschef i Storfors kommun har svarat på en enkät gällande detta. 

 

FINSAM östra Värmland har en politiskt tillsatt styrelse som består av personer från 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Filipstads och Storfors kommun. 

Från Storfors kommun är Eva-Lotta Härdig (S) representant i styrelsen. Verksamhetschefen är 

med i den så kallade beredningsgruppen som har till uppgift att bereda ärenden och verkställa 

beslut.  

 

FINSAM har till uppgift att stödja de personer som är längst från arbetsmarknaden och som 

ofta befinner sig i gränslandet mellan de olika aktörerna. Rent konkret handlar det om att hitta 

olika samverkansformer för att individer inte ska hamna ”mellan stolarna” och hamna i 

långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet. I regel har samverkan drivits i projektform där 

minst två av aktörerna har samverkat och där FINSAMs budget har finansierat projekten. 

Under de senaste åren har mellan två och tre projekt pågått parallellt, i nuläget pågår endast 

ett projekt som heter ”Nyckeln”. För att ge en bild av hur projekten kan se ut har 

projektrapporten för ”Nyckeln” bifogats. 

 

Storfors kommun har varit med i samtliga projekt de senaste åren och generellt har projektet 

lett till att deltagarna i projekten har fått ett bra stöd och stegförflyttning har skett i många fall. 

Om det sen är projekten som har gett ett eventuellt jobb eller om det är en delförklaring är 

svårt att avgöra. Nedan redovisas ett urval av projekt som genomförts de senaste åren. 

 

Projekt Syfte Resultat 

Nyckeln 

Pågår till 2018 

Genom en kortare kontakt, en till 

fem gånger, kunna hjälpa 

personen att se vad den behöver 

arbeta vidare med så att 

nyckelns personal kan slussa 

vidare till rätt insats eller 

avsluta. 

I maj redovisades att verksamheten 

hade haft 108 samtal fördelat på 37 

personer, 

Filipstads VC 10, 

Filipstads nya 18  

Storfors VC 9.  

Av de personer som svarat på enkät 

om hur de upplevt hjälpen är de 

flesta mycket nöjda. 

Vägvisaren Hjälpa nyanlända att få en 

inblick och hjälp i det svenska 

samhället med betalning av 

fakturor, kontakt med 

myndigheter eller hjälp att söka 

arbete eller praktikplats 

Projektet lede till att Filipstads 

kommun permanentade 

verksamheten och projektet 

avslutades. 
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Samverkansteam Utveckla samarbetet på 

handläggarnivå mellan 

myndigheterna. Teamet ska ta 

fram metoder som gör att 

medborgarna kan göra 

stegförflyttning mot ökad 

arbetsförmåga och 

självständighet 

Handläggarna i teamet har via 

intervjuer uttryckt att det är viktigt 

med samverkan mellan 

myndigheterna och att fortsatt 

samverkan ska ske så för att det 

leder till att medborgaren gör 

enklare och snabbare 

stegförflyttningar. Samverkansteam 

har bildats för att medborgaren inte 

ska behöva gå till flera myndigheter 

utan myndigheterna ska träffa 

medborgaren vid samma tillfälle. 

Fortsättningen blev projektet ”En 

väg in” 

En väg in Genom att utveckla en nära 

samverkan mellan myndigheter 

med fokus på stegförflyttning för 

medborgare som är i behov av 

gemensam arbetsinriktad 

rehabilitering. Medborgarna 

remitteras in i projektet via 

någon av myndigheterna eller 

via egen remiss 

92 % av deltagarna har uppgett att 

de känt sig delaktiga och att de 

upplevt att de haft inflytande. 

93 % av deltagarna har uppgett att 

de erbjudits insatser som varit 

anpassade efter det behov de hade. 

89 % anger att deras egna resurser 

och förmågor tagits tillvara i 

projektet. 

95 % visste vem de skulle vända 

sig till med frågor och funderingar. 

93 % lärde sig hantera egna 

symtom svårigheter via sitt stöd. 

71 % uppger att det fanns en tydlig 

planering efter projektets slut. 

49 % uppger att insatserna var 

hållbara över tid. 

52 % känner sig redo att arbeta 

eller studera efter projekts slut. 

 

 

 

 

 

Föräldrastöd Förbättra medborgarens 

förutsättning till en positiv 

utveckling, förbättra stödet vid 

social problematik och 

möjliggöra goda levnadsvillkor 

för medborgaren och barnen i 

familjen i våra kommuner 

31 deltagare har varit aktuella 

11 har fått arbete 

3 har ökat sin arbetsinsats 

3 har varit på väg till egen 

försörjning 

3 har gått vidare till ”Work for 

you” 

3 har börjat utredning på 

vuxenpsyk 

1 har gått till ”Möjligheternas 

trädgård 
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4 har flyttat 

1 valde att slut med kom tillbaka 

1 rehabinsats 

1 validering 

1 ingen förändring 

 

 

Storfors kommun beviljade 360 000 kr till FINSAMs budget för 2017. Med övriga aktörers 

bidrag landade den totala budgeten på c:a 2 000 000 kr. FINSAM kommer dock bara att 

använda 250 000 kr av de budgeterade medlen från Storfors kommun vilket beror på en 

felbudgetering. Den totala budgeten bygger på hur mycket respektive aktör är beredd att bidra 

med, den lägsta nivån sätter nivån hos resterande aktörer eftersom budgeten sätts utifrån 

principen om kommunerna 25 %, landstinget 25 % och staten 50 %. 

 

 

Storfors 2017-06-30 

 

Ingmarie Thyr 



www.storfors.se

Plan för systematiskt 

kvalitetsarbete 2017

För Storfors kommuns förskolor, grundskolor, 

gymnasieskola och vuenutbildning



www.storfors.se

Centrala frågor att ta ansvar för

Huvudmannen (utskott/nämnd/fullmäktige)
• Hur fördelas resurser i kommunen och i nämnden på bästa sätt så att resurserna ger 

förutsättningar för måluppfyllelse? 

• Hur ser resultaten ut? 

• Finns det områden som brister där vi bör formulera om målen så att ansvaret blir 

tydligare? 

Tas upp som en punkt på utskottet och kommunstyrelsen i december.

Verksamhetsledning (verksamhetschef)
• Hur organiserar vi enheterna i kommunen? 

• Hur tar jag tillvara ledarnas kompetens? 

• Vilken kompetensutveckling behövs?

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.
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Centrala frågor att ta ansvar för (forts.)

Enhetsnivå (rektor/ förskolechef)
• Organiseras verksamheten på bästa sätt så att resurserna används mest effektivt?

• Prioriterade områden för kompetensutveckling? 

• Hur ser kulturen på min/mina enheter ut? 

• Vilken betydelse har jag som ledare för min verksamhet?

• Hur fungerar integrationen utifrån de riktlinjer som finns?

Redovisas till verksamhetschef 2017-10-10

Lärar- förskollärarlag
• Utvecklas undervisningen så att högre resultat nås? Förklara hur!

Redovisas skriftligt till verksamhetschef 2017-10-10
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Dela upp det statliga uppdraget i fyra delar enligt 

läroplansmålen

• Kunskap utveckling och lärande

• Normer och värden

• Övergång och samverkan

• Delaktighet och inflytande
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Kunskap utveckling och lärande

Förskolan skall sträva efter att varje barn
• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

• Utvecklar intresse för skriftspråk, samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner.

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera, samt använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.

Förskolan och grundskolan skall sträva efter att
• Meritvärdet skall vara över 200.

• Skillnader i meritvärdet mellan könen skall inte vara mer än 10 enheter.

• Alla elever ska klara introduktionsprogrammen så att de uppnår gymnasiebehörighet.

• Alla elever ska klara nationella prov i åk. 3

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.
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Normer och värden

• Inget barn/ elev skall utsättas för kränkande behandling.

• All personal skall trivas på sin arbetsplats.

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.

Övergång och samverkan
• Mottagande personal ska ha god kännedom om barnets/ elevens utveckling och ta tillvara 

barnets styrkor.

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.
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Delaktighet och inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation.

• Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta 

i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.

Skolan ska sträva efter att
• Varje elev ska ha inflytande över sin skolsituation och känna sig delaktiga i beslut som rör 

dem.

• 100 % av eleverna på vuxenutbildningen ska känna sig nöjda med delaktighet och 

inflytande över sin studiesituation.

Redovisas i utskottet och kommunstyrelsen i november.
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Planeringshjul för det systematiska kvalitetsarbetet

Planera

Genomföra
Följa upp

Utvärdera
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KUNSKAPSUPPFÖLJNING ÅRSKURS 3
Bedöms nå målen Bedöms nå målen Bedöms inte nå målen Bedöms inte nå målen

i årskurs 9 med extra anpassn Har åtgärdsprogram Saknar åtgärdsprogram

ÄMNE Antal P Antal F Antal P Antal F Antal P Antal F Antal P Antal F Antal P Antal F
Biologi 26 22 15 16 11 5 1

Fysik 26 22 15 16 11 5 1

Kemi 26 22 15 16 11 5 1

Teknik 26 22 15 16 11 5 1

Matematik 26 22 14 15 7 6 1 5

Geografi 26 22 15 16 11 5 1

Samhällskunskap 26 22 15 16 11 5 1

Historia 26 22 15 16 11 5 1

Religionskunskap 26 22 15 16 11 5 1

Engelska 26 22 16 18 6 3 1 4

Svenska 21 16 9 14 10 2 1 1

Svenska som andraspråk 5 6 1 1 2 4 1 2

Modersmål 6 4 2 4 2 1 2

Bild 26 22 24 21 2 1

Idrott o hälsa 26 22 22 21 4 1

Musik 26 22 26 21 1

Slöjd 26 22 24 21 2 1

Hem- och konsumentkunskap 26 22 15 16 11 5 1
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KUNSKAPSUPPFÖLJNING ÅRSKURS 5
Bedöms nå målen Bedöms nå målen Bedöms inte nå målen Bedöms inte nå målen

i årskurs 9 med extra anpassn Har åtgärdsprogram Saknar åtgärdsprogram

ÄMNE Antal P Antal F Antal P Antal F Antal P Antal F Antal P Antal F Antal P Antal F
Biologi 26 21 20 19 5 1 1 1

Fysik 26 21 20 19 5 1 1 1

Kemi 26 21 20 19 5 1 1 1

Teknik 26 21 24 19 1 1 1

Matematik 26 21 19 17 6 3 1 1

Geografi 26 21 24 19 1 1 1 1

Samhällskunskap 26 21 24 19 1 1 1 1

Historia 26 21 24 19 1 1 1 1

Religionskunskap 26 21 24 19 1 1 1 1

Engelska 26 21 22 18 3 2 1 1

Svenska 21 18 13 15 7 2 1 1

Svenska som andraspråk 5 3 5 3

Modersmål

Bild 26 21 25 20 1 1

Idrott o hälsa 26 21 26 21

Musik 26 21 26 21

Slöjd 26 21 26 21

Hem- och konsumentkunskap 26 21 25 20 1 1
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Elevhälsoteamet i Storfors kommun 

Organisation 
Elevhälsoteamet består av skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger samt tillgång till 

skolläkare och skolpsykolog. Socialtjänst och skola samverkar via gemensamma möten 

varannan vecka. 

Mål 

 Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål 

 Att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande. 

Prioriterat område, 2017-18 

 Klassrumsmiljön ur ett medicinskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Fr o m våren 2018, 

Barnkonventionen. 

Arbetsuppgifter som ingår för alla 

 Förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

 Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till 

svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. 

 Utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer samt värdegrundsarbete. 

 Samverka med pedagogisk personal vid utformning av extra anpassningar. 

 Delta i arbetet med att utforma och fastställa åtgärdsprogram och utvärderingar i 

samverkan med skola och hem. 

 Delta vid klass/gruppsammansättning och stadieövergångar. 

 Handledning till skolpersonal. 

 Delta i arbetet med skolornas utveckling och resursfördelning för att möta elevers skilda 

behov. 

 Delta vid upprättande och utvärdering av rutiner och planer. 

 Dialogmöten 

Skolsköterska 
I skolsköterskans uppgifter ingår:  

 Bistå med socialmedicinsk kompetens och verka för god fysisk, psykisk och social 

arbetsmiljö. 

 Mottagning för elever med enklare sjukvård, rådgivning och stödsamtal.  

 Genomföra hälsobesök och förebyggande hälsosamtal samt ge individuell medicinsk 

SYV. 

 Organisera och medverka vid skolläkarmottagning samt tillsammans med skolläkare 

ansvara för den medicinska delen av utredningar. 

 Utföra vaccinationer enligt socialstyrelsens nationella program eller läkarordination. 

 Ansvara för att arbetet bedrivs enligt lagar och författningar under ledning av 

verksamhetsansvarig för den medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) samt att 

med eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnads-/elevhälsoarbete. 
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Skolkurator 
I skolkuratorns uppgifter ingår: 

 Stödjande samtal med elev, förälder och skolpersonal.   

 Sociala utredningar. 

 Länk till andra myndigheter och föreningar. 

 Rådgivare i sociala och psykosociala frågor. 

Specialpedagog 
I specialpedagogens uppgifter ingår: 

 Genomföra pedagogiska utredningar och analysera hinder och möjligheter på 

organisations- grupp- och individnivå. 

 Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, 

personal och andra berörda. 

 Utveckla former för pedagogiska alternativ. 

 Undervisning/handledning till elever utifrån deras specifika behov. 
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Modell för stödinsatser 

 

Källa: Skolverkets allmänna råd 
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Handlingsplan för Storfors kommun för att upptäcka barn i behov av särskilt stöd

            

Kartläggningar           

  Ansvar 

F-

kl 

År 

1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6  

År 

7 År 8 

År 

9 

Screening Fl/Ssk X                   

inför hälsobesök                       

Hälsobesök Ssk/Sl X   X   X      X    

Språk            

Språklig medvetenhet  Sp X                  

t.ex. Provia, 

Bornholmstest                       

            

Lästest – H4/H5 

(läshastighet)(BRAVKO

D) Fl/Kl  X X X X X X    

Nya språket lyfter Fl/Kl X X X X X X X    

Nationella prov i sv Kl/Äl       X     X     X 

DLS (diagnostiska läs-

o.skrivprov) Kl/Sp       X Läsförstå. 

Läs-

förståelse 

stavn    

LS (diagnostiska läs-

o.skrivprov) Kl/Sp        X 

Ord-, o. 

läsförstå.  

Skolverkets 

bedömningsmaterial Sv Kl/Sp  X X X       

Skolverkets 

bedömningsmaterial Eng 

(rekommemderas) Kl/Sp  X X X X X X    

Tummen upp, Eng 

(rekommenderas) Kl  X X X X X X    

Läskedjor Sp   X X       

Nationella prov i eng Kl/Äl             X     X 

Matematik – No,So            

Ma-diagnos/er Fl/Sp X X X X X X X X X X 

ALP (analys av 

läsförståelse i 

problemlösning) Kl/Sp   X X X X X    

Taluppfattning t.ex. 

Diamant, Förstå o. 

använda tal Kl     X X X X X  

Skolverkets 

bedömningsmaterial Ma Kl/Sp  X X X       

Nationella prov i ma Kl/Äl       X     X     X 

Nationella prov i No Kl/Äl            X     X 

Nationella prov i So Kl/Äl            X     X 
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Kartläggningar vid behov – språk och matematik 

  Ansvar 

F-

kl 

År 

1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6  

År 

7 År 8 

År 

9 

Observationer i  Eh X X X X X X X X X X 

gruppen                        

Läskedjor Sp     X X X X X X 

Lilla Duva (kartlägger 

läs-o.skrivproblem)     X X X X X   

DLSM (kartlägger läs-

o.skrivproblem)      X X X X   

ITPA (kartlägger barns 

starka och svaga sidor) Sp X X X X X X X X X X 

Testbatteriet (kartlägger 

läs-o.skrivproblem)     X X X X X X X 

Diamant (kartlägger 

matematikproblem) Sp  X  X  X  X X X X X X X 

            

Eh=elevhälsan 

Ssk=skolsköterska           

Sl=skolläkare            

Fl=förskollärare            

Kl=klasslärare            

Äl=ämneslärare            

Sp=specialpedagog           
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Plan för test under läsåret 2017-18 
Månad Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 

Augusti Skolverkets 

bedömningsmaterial 

sv, åk 1 

H4/H5(BRAVKOD) 

åk 2-3 

H4/H5(BRAVKOD) 

åk 4-6 

 

September ALP åk 2 o.3  

Skolverkets 

bedömnings material 

ma , åk 1-3 

ALP, åk 4-6 

Taluppfattn ,  

åk 4-6 

 

Taluppfattn ,  

åk 7-8 

Oktober  DLS, åk 4-6 LS, åk 7-8 

November  Np - eng, sv, ma 

(muntligt) v.45-50 

Np - eng, sv, ma 

(A muntligt) 

v.45-50 

December    

    

Januari Läskedjor, åk 2-3 

 

  

Februari  Np sv, åk 6   Np sv, åk 9 

Mars Skolverkets 

bedömningsmaterial 

sv, åk 1 

Np – sv, ma, åk 3 

 

Np ma, åk 6 Np – sv (B, C) 

 

Np-No 

April Np sv o. ma, åk 3,  

ALP åk 2 o.3  

Skolverkets 

bedömnings material 

ma , åk 1-3 

ALP, åk 4-5 

Taluppfattn,  

åk 4-5 

Taluppfattn ,  

åk 7-8 

 

Np-So 

Maj Språklig medvetenhet 

åk F 

Taluppfattning, F 

H4/H5(BRAVKOD) 

åk 1-3 

H4/H5(BRAVKOD) 

åk 4-6 

Np ma, åk 9 

 

Juni    

Juli    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 8 (8) 

 
Taluppfattning ALP DLS LS 

Åk F – Elevintervju Åk 2 – ALP 1   

Åk 1 – Skolverkets 

bedömningsmaterial 

Åk 3 – ALP 2   

Åk 2 – Skolverkets 

bedömningsmaterial 

Åk 4 – ALP 3 Åk 4 – Alla test Åk 7 – Alla test 

Åk 3 – Skolverkets 

bedömningsmaterial 

Åk 5 – ALP 4 Åk 5 – 

Läsförståelse 

Åk 8 – Ord- o. 

läsförståelse 

Åk 4 – Test 4 Åk 6 – ALP 5 Åk 6 – 

Läsförståelse, 

stavning 

 

Åk 5 – Test 5  Åk 7 – Alla test  

Åk 6 – Test 6  Åk 8 – 

Läshastighet, 

stavning 

 

Åk 7 – Test 7    

Åk 8 – Test 8    

 

Grundläggande arbete med alla elever 

 Anpassning av undervisningen utifrån resultat på diagnoser. 

 Nya språket lyfter åk.F-6 

 Högläsning – läsförståelseträning - strategier 

 Laborativt arbete och lärarledda samtal i matematik 

 Matematiska begrepp 

 Frånvarorapportering enl. rutinen - Oroväckande frånvaro 

 Planer mot diskriminering och kränkande särbehandling 

 Prioriterade områden för enheten 

Extra anpassningar – checklistor 
Anpassade checklistor finns på de olika skolorna. 
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Krisplan
Handlingsplan vid kris, 

dödsfall bland elever, 
lärare och anhöriga

Material för personal
Reviderad maj 2017

Läsåret 2017-2018
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Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal

Innehåll
l Viktiga telefonnummer - sidan 3

l Handlingsmodell vid akuta kriser - sidan 3

l Krissituationer med olyckor och dödsfall under skoltid - sidan 3

l Dödsfall bland elever eller skolpersonal utanför skoltid  - sidan 4

l Elev som mister nära anhörig - sidan 5

l Uppföljning - sidan 5

l Handlingsplan vid svår sjukdom i elevgrupp - sidan 6

l Samtal med klassen när något svårt inträffat - sidan 6

l Tänkvärt - sidan 7

l Bilagor (Information till föräldrar, litteraturförteckning och Krisplan i Storfors) - sidorna 8-10

Låda med material
En låda med material märkt KRIS finns i lärarrummet. 

Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, musik, elev-

lista med anhörigas telefonnummer och krisplan.
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VIKTIGA TELEFONNUMMER
Allmänt nödnummer: 112

Polisen: 114 14

Ledningsgrupp
Ing-Marie Thyr 0550-652 05
Sven-Erik Rhen 0550-652 02
Lena Duvander 0550- 652 66
Anders Johannesson 0550-652 09

Giftinformationscentralen: 08-33 12 31

Sjukvårdsupplysningen: 1177

Vårdcentralen Storfors: 0550-657 02

Handlingsmodell vid akuta kriser
l Rektorn informeras först. 

l Rektorn samlar skolans personal som tillsammans kommer överens om hur övrig information ges.     
    Vid behov rådgör rektorn med yrkesmässig personal t ex skolkurator. 

l Informationen från skolan sköts av rektorn. 

Krissituationer med olyckor och dödsfall under skoltid
l Ta reda på vad som har hänt. (Vid lindriga skador som kan åtgärdas vid läkarmottagningen              
     följer alltid en vuxen med i första hand vårdnadshavare.) 

l Kalla på hjälp. 

l Ge första hjälp. Lämna aldrig den skadade ensam.

l Alla elever visas bort från olycksplatsen. 

l Meddela omedelbart föräldrarna. 

l Ta om möjligt kontakt med någon ur krisgruppen, (rektor, skolsköterska eller skolkurator) - sidan 11.

l Ge en saklig, kort sammanfattning till eleverna om vad som hänt. Endast fakta. 

l  Ifall möjlighet finns sänd en skriftlig information till varje hem. 
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Dödsfall bland elever eller personal utanför skoltid

Rektor och klasslärare
l Tag kontakt med de anhöriga. 

l Lyssna. 

l Ta reda på de anhörigas åsikt om hur de vill att man skall informera om dödsfallet i skolan. 

l Bedöm med varsamhet vilka uppgifter som ges vidare. 

l Berätta om krisarbetet i skolan. 

I skolan
l Rektorn underrättar klassläraren, andra lärare och övrig personal – om möjligt också chauf-       
    förerna som sköter skolskjutsarna. 

l Skolans elever underrättas öppet och enkelt av rektorn och klassläraren. 

l När samtliga elever har underrättats, hissas flaggan på halvstång. (Flagghissning och –               
    halning görs så att flaggan först hissas upp till toppen och först därefter halas till halvstång.)            
    Gemensam samling sker vid flaggan. 

l Minnesstund med samtliga elever hålls i samråd med vårdnadshavare och elever.

l Lärarna och personalen försöker se till att eleverna känner sig trygga när de går hem. 

l I skolan kommer man överens om vem som deltar i begravningsceremonin. 

l Om klassen deltar i begravningen är det viktigt att på förhand diskutera ingående vad som         
    kommer att ske vid jordfästningen. 

l Deltagande i begravning bör vara frivilligt för den enskilda eleven. 

l Om en elev dör under ett lov kan skolans personal, elever och föräldrar samlas till en ge-           
   mensam minnestund vid skolan eller någon annan vald plats. Minnesstunden kan också hål -     
   las första skoldagen efter lovet. 

l Var observant på reaktioner under tiden efter begravningen. Tid bör ges i skolan för att bear-     
    beta det som har hänt. Vid behov – arbeta med frågor runt döden – VAR TILLSAMMANS. 
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Elev som mister nära anhörig
l Rektorn informeras först. 

l Rektorn informerar skolans personal. 

l Rektorn/klassläraren bör vid lämpligt tillfälle tala enskilt med eleven och visa sin medkänsla. 

l Budskap om dödsfall i familjen bör eleven i första hand få av annan familjemedlem. 

Att minnas vid samtal med den drabbade eleven
l Var sensitiv, inte påträngande. 

l Var lyhörd. Hör hur eleven vill ha det. Lyssna. 

l Trösta på ett sätt som faller sig naturligt. Var dig själv. 

l Det viktigaste är att du vågar vara nära och att du vågar ta emot de reaktioner som kommer         
    och att du finns till för eleven. 

l Var nära och närvarande. Visa att du finns, att du ställer upp. Visa din egen sorg, men förlora      
    inte kontrollen. Var inte rädd för gråten. 

l Sök gärna kroppskontakt. När orden inte räcker till är det bra att hålla handen eller ge en            
   kram. 

l Var delaktig. Man skall vara tillsammans med de sörjande, inte lösa deras problem. 

l Ta reda på om eleven vill att man berättar om vad som har hänt för klassen eller skolan. 

l Ge barnen åldersanpassad information och fakta. Det finns situationer då man måste nöja            
    sig med att berätta vad som hänt – inte hur. 

l Undvik oförberett offentliggörande. 

l Ta inte till välmenande fraser såsom ”stackars dig”, ” det kommer nog att ordna sig”, ”jag vet       
    hur det har varit”. 

l Elevens skolprestationer kan påverkas även en lång tid efter det som skett. 

l Se till att eleven blir tryggt omhändertagen efter skolan. 

l Lämna inte eleven ensam. 

l Om eleven blir borta från skolan och skolan har fått vetskap om anhörigs bortgång; tag kon- 
    takt med eleven och hemmet. Elever som varit med om ett dödsfall i familjen mår oftast bäst       
    av att börja skolan så snart som möjligt. Övergången underlättas av en tidig kontakt mellan      
    läraren och hemmet. 

Uppföljning 
l Klassläraren följer upp eleven. 

l Var observant på elevens sorgereaktioner. Somliga kommer snabbt igång med sorgearbetet   
    efter dödsfallet. Andra uppvisar inga märkbara reaktioner förrän längre fram. Skuldkänslor        
    är ett typiskt inslag i sorgereaktioner hos barn och ungdomar. Hos barn är skuldkänslorna           
    ofta knutna till om de kan fortsätta att leka och ha roligt. 

l Dra försorg om att eleven har möjlighet att diskutera det skedda med någon. 

l Acceptera att alla har sitt sätt att sörja och att ingen sorg är riktig eller felaktig 

l Låt eleven leva normalt. 
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Handlingsplan vid svår sjukdom i elevgrupp
l Klassläraren rådgör med den som är sjuk och anhöriga om vilken information som skall ges åt elever   
    och personal. 

l Visa alltid respekt för familjens önskemål. 

l Rådgör med föräldrarna om det är orsak att informera alla elevers hem. 

l Informationen till elever och föräldrar kan gärna ges av medicinsk kunnig personal eller föräldrar. 

l Klassen håller kontakt med den som är sjuk genom t.ex. besök, telefonsamtal, brev, teckningar eller   
    annan uppmuntran. 

l Klassläraren/rektorn bör skapa en trygg och kontinuerlig kontakt med eleven och hemmet. Klassen  
    informeras regelbundet om hur eleven mår. 

Samtal med klassen när något svårt inträffat 
l Gör upp en plan för samtalet. 

l Inledning - fakta - reaktioner – tankar-information och avslutning. 

l Planera tillsammans eventuella vidare åtgärder – uppföljningen. 

l Det som andra har sagt, tänkt, känt eller upplevt, förs inte vidare till dem som inte har varit närva-   
    rande 

l Berätta så konkret som möjligt om det som har inträffat. Ta med konkret material t ex tidningsurklipp   
   ifall sådana finns. 

l Ge eleverna gott om tid och möjlighet att prata om sina känslor och tankar. Ge hjälp med orden. 

l Samla avslutningsvis ihop intrycken och rekommendera eleverna att samtala med föräldrar och          
    kompisar. Förbered eleverna på att de kan komma att reagera på olika sätt efter en tid och att detta    
    är fullständigt normalt. 

l Erbjud dig att finnas tillhands när så behövs 

l Var under en tid observant på olika reaktioner hos eleverna. 



7

TÄNKVÄRT 
1. Skicka aldrig hem elever tidigare med anledning av ett dödsfall. Följ gärna med eleven hem. 
2. Ge eleverna möjlighet att ringa hem om de har behov av det. 
3. Försök få det krisdrabbade barnet snabbt tillbaka till skolan. Rutiner är bra. 
4. Vänta aldrig med att ge besked i skolan då en olycka har inträffat. 
5. När något allvarligt har hänt uppstår det lätt rykten, vilka ofta är värre än verkligheten. Rektorn sköter    
    – om det är nödvändigt - kontakterna med massmedia och allmänheten. Ifall ingen information 
    kommer att ges bör rektorn avvisa massmedia på ett korrekt sätt. 
6. Om elev eller lärare har dött, glöm inte bort en minnessamling för hela skolan. 
7. Om en elev har dött behövs det ofta flera samtal i klassen under en längre tid. Men det är också 
    viktigt att avsluta sorgearbetet på skolan efter en tid och återgå till normalt skolarbete. 
8. Glöm inte bästa vännen - iaktta reaktioner.  
9. Den som hjälper behöver också själv hjälp. Personalen bör om möjligt få yrkeskunnig hjälp t ex av   
    kurator eller psykolog. 

ATT MINNAS
Ett öppet förhållande mellan elever, 

lärare och hem underlättar när
en kris står för dörren. 
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Bilaga 1

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR 
Skriftlig information till hemmen, då en sådan anses vara av behov, ges av rektorn och klass-
läraren. Informationen kan utformas enligt som denna som följer, men kan också skrivas mer 
personligt. 

I dag har vi fått veta att _________________________ har avlidit. Vi har ägnat dagen åt samtal 

med eleverna. ________________________ finns i våra tankar och vi kommer under den när-

maste tiden att tala om honom/henne. Det är viktigt att eleverna får, ifall de önskar, uttrycka 

vad de känner.  

Önskar Er familj kontakt med skolan, är Ni naturligtvis välkomna på besök eller att ringa. 

 

Med vänlig hälsning 

Storfors ____/____ ______ 

 

Rektor : ___________________ Klasslärare: __________________ 

Tel. ______________________ Tel : _______________________ 

Hem: ______________________ Hem: _______________________ 
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Bilaga 2

Förslag på
SKÖNLITTERATUR OCH FAKTABÖCKER 
l Allmänna Barnhuset 
   Vad gör vi i skolan när det händer 

l Björklund, Lars & Eriksson Bernt 
   Barnet i mötet med livets mörka sidor 

l Beck - Friis, Barbro & Ewald, Erik 
   Livets gåva och gräns 

l Dyregrov & Raundalen Sorg och omsorg 

l Dyregrov, Atle Barn i sorg 

l Dyregrov, Atle Beredskapsplan för skolan 

l Dyregrov, Atle Att ta avsked 

l Dyregrov, Atle Katastrofpsykologi 

l Einerstam, Gerd & Hiort af Ornäs, Ingrid 
   Mitt i livet händer att döden kommer 

l Ekvik, Steiner Skolan och elever i sorg 

l Hoffman, Alice En helt vanlig familj 

l Hemmets bönbok 

l Jonsson, Stig & Hagström, Annika 
    En bro över mörka vatten 

l Lewis, C.S Anteckningar under dagar av sorg 

l Peters, Cyndee Timme för timme, dag för dag 

l Petri, Birgitta Fundera tillsammans 

l Rehnstam Marie Att vara ledare vid krissituation 

l Rehnstam Marie När klassen berörs av dödsfall 

l Sjögren, Vivi-Ann & Slotte Kristina Mamma är död 

l Westerlund, Yrsa (red) Zachert, Christel och Isabel 
    Vi möts i himlen 

BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER 
l Coerr, Eleonor Sadako och de tusen papperstranorna 

l Donnerly, Elfie Hejdå farfar, viskade jag 

l Fagerholm, Tove & Långström, Helena Dikt till dig 

l Hallqvist, Britt G Bönbok för barn 

l Lindgren, Astrid Mio, min Mio 

l Lindqvist, Marita Malena och glädjen 

l Mundy, Michaelene Visst får du gråta 

l Möller, Cannie Liv och döden 

l Phipson, Joan Pojken och albatrossen 

l Pohl, Peter & Gieth, Kinna Saknar dig, jag saknar dig! 

l Reuterswärd, Marie Dagar med knubbe 

l Skeie, Eyvind Sommarlandet 

l Stark, Ulf & Höglund, Anna Kan du vissla Johanna 

l Thun, Margareta & af Enehielm, Chris Ängelungen 

l Linn Persson, Gunilla Allis med is 

LITTERATUR SOM FINNS I SKOLAN
(på biblioteket Vargbroskolan)

l Dyregrov, Atle Beredskapsplan för skolan

l Dyregrov Atle Sorg hos barn

l Coerr, Eleonor Sadako och de tusen papperstranorna 

l Lindgren, Astrid Mio, min Mio 

l Mundy, Michaelene Visst får du gråta 

l Möller, Cannie Liv och döden 

l Pohl, Peter & Gieth, Kinna Saknar dig, jag saknar dig

l Thun, Margareta & af Enehielm, Chris Ängelungen 

l Höijer Dan, Kärlek och sorg

l Ehring Anna, Syltmackor och oturslivet

l Stark Ulf, Dårfinkar och dönickar

l  Stark Ulf, En stjärna vid namn Ajax

l Jacobsson Anders, 
    Håkan Bråkan och morfar i himlen

l Lyrevik, När vi kom till paradiset
    Mitt svarta liv
    Decembergatans hungriga andar
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Bilaga 3 

Krisplan
Checklista för förskolor och skolor 

i Storfors kommun

Innehåll

1. Tillvägagångssätt vid katastroflarm - sidan 11

2. Central ledningsgrupp - sidan 11

3. Lämpliga lokaler - sidan 12

4. Checklista för åtgärder i samband med dödsfall  bland   
     elever och personal eller annan katastrof - sidan 13
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Tillvägagångssätt vid katastroflarm
1. SOS-alarmering.
2. Ambulans och räddningstjänst larmas.
3. Räddningstjänsten rycker ut och förman bedömer olyckans omfång.
4. Meddelande till skolan.

 

Resurser
Till ledningsgruppens disposition finns följande personer att tillgå:

Kurator Monika Olsson
Tel arb 0550-652 04  
Mobil 070-5521196

Skolsköterska Pernilla Günther 
Tel 070-271 64 48

”POSOM-grupp”, Storfors. Nås via 112.
Kicki Karlsson, folkhälsosamordnare
Olle Rodéhn, Kultur- och fritidschef sammankallande
Ulrika Hedberg
Gunilla Bengtsson, Församlingsassistent    
Sven-Erik Rhen, Rektor
Malin Larsson, enhetschef kost och städ
Gunilla Österberg
Gunnel Blomgren, Präst

Kanslisten har en central uppgift. Vid en krissituation lämnar inte kanslisten sin plats
(070-275 29 05). Kanslisten anvisar elever, personal och ev. föräldrar till lämpliga lokaler. Hon ska även 
ha tillgång till närvarolistor vid studiebesök och friluftsverksamhet.

Ingmarie Thyr 
Tel arb 0550-652 05 
Tel bostad 076-7793144 

Sven-Erik Rhen 
Tel arb 0550-652 02 

  

Central ledningsgrupp
Anders Johannesson
Tel arb 0550-652 09

Lena Duvander 
Tel arb 65266, 070-2091180
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Lokaler att tillgå

Vargbroskolan/Kroppaskolan
 Runebergs rum, Vargbroskolan 
 andra våningen – ledningsgruppen 
 Lilla konferensrummet, Vargbroskolan   
 andra våningen – informationsavd.
 Bollhallen – elevsamling 
 Gymnastiksalen – föräldrasamling 
 Matsalen – personalsamling 
 Arbetsrum, Vargbroskolan 
 andra våningen – press 

Bjurtjärns skola
 Nedre klassrum – ledningsgruppen 
 Övre klassrum – informationsavd.
 Fikarummet - personalsamling
 Matsalen - elev/föräldrasamling
 Gymnastiksalen - elev-/
 föräldrasamling
 Rektors rum – press

Förskolan Hagen
 Hagen- ledningsgruppen
 Hagen- föräldra/ personalsamling
 Kerimäki- press

Förskolan Viken
 Avd 1 – informationsavd., lednings-  
 gruppen, personalsamling
 Avd 2 - föräldrasamling
 Kerimäki- press

Öppna förskolan Solbacken  
 Solbacken – ledningsgruppen
 Solbacken – föräldra/ 
 personalsamling
 Kerimäki - press

Förskolan Lillåsen
 Avd 1 – informationsavd., lednings-  
 gruppen, personalsamling
 Avd 2 - föräldrasamling
 Kerimäki - press

Förskolan Ängslyckan
 Ängslyckan- ledningsgruppen
 Ängslyckan-föräldra-/ 
 personalsamling
 Bjurtjärns skola, rektors rum- press

Förskolan Änglagård
 Änglagård- ledningsgruppen
 Änglagård- föräldra-/
 personalsamling
 Bjurtjärns skola, rektors rum - press

Folkets Hus
 Personalrummet – personalsamling
 Valsaren – Elevsamling
 Datasal- press
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Checklista datum ________________

Tid__________Utförd av___________ Åtgärd ________________
  

 Ledningsgruppen samlas.
  
 Personal från skolan på sjukhus vid behov.
  
 Vakthavande polisbefäl informerar anhöriga.
  
 Information till närmaste berörda på skolan, personal och klass. Ev. ljus och musik.
  
 Kontakt med anhöriga. Vilken information får vi ge?
  
 Press informeras. OBS! Inblandade alltid information först. 
      Information lämnas endast av räddningsledare eller skolledning.
  
 Information till övriga elever/personalgrupper.
  
 Flagga hissas på halv stång. OBS! Information först.
  
 Vanlig undervisning/verksamhet fortsätter om så är lämpligt,
  
 Organisation av extra stöd till närmaste grupper. Se resurser.
  
 Ev. skriftligt meddelande hem.
  
 Finns det någon hemma?
  
 Återsamling nästa dag.
  
 Hur vill eleverna ge uttryck för sitt deltagande?
  
 Minnesstund.
  
 Begravning. Kontakta anhöriga. Respektera önskemål.
  
 Samling med eleverna efteråt.
  
 Ytterligare uppföljning av närmast drabbade klass/grupp.
  











  

         2017-06-02 
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 Värmlands kommuner. 
 

 

 

Årsredovisning 2016 för Värmlands läns Vårdförbund. 

Översänder handlingar årsredovisning för Värmlands läns Vårdförbund för 
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 Granskning av årsredovisning 2016, rapport PWC 2017-03-29, bilaga 3. 

 Revisionsberättelse 2016, 2017-03-29, bilaga 4. 

 Direktionen 2017-06-02 protokollsutdrag § 14, bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2017-08-31 § 68

http://www.varmlansvardforbund.se/






  

ÅRSREDOVISNING 
 ÅR 2016 

VÄRMLANDS 16 KOMMUNER DRIVER GEMENSAMT                       

IFO-VERKSAMHET  

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Innehå ll 

Till medlemmårnå _______________________________________________________________________________________ 1 

Fö rvåltningsberå ttelse ___________________________________________________________________________________ 4 

Resultåt- öch bålånsrå kning ___________________________________________________________________________ 10 

Nöter _____________________________________________________________________________________________________ 11 

Driftredövisning ________________________________________________________________________________________ 12 

Resultåtånålys ___________________________________________________________________________________________ 13 

Kåssåflö de _______________________________________________________________________________________________ 14 

Verksåmhetsberå ttelse Beröendecentrum Vå rmlånd ________________________________________________ 15 

Verksåmhetsberå ttelse åkut- öch utredningshemmet Flö jten _______________________________________ 26 

Verksåmhetsberå ttelse lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden. ________ 35 
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TILL MEDLEMSKOMMUNERNA 

Sidå 1 

Till medlemmårnå 

STRATEGISKA HÖJDPUNKTER 

Fö rbundets ånsö kån öm bygglöv fö r fåstigheten Lådån 2, då r åkut- öch utredningshemmet Flö jten bedriver 

verksåmhet, beviljådes inte åv stådsbyggnådsnå mnden 2016-10-19. Bygglövet, då r två  åv huskröppårnå 

skulle hö jås med en vå ning, skulle krå vå ått detåljplånen å ndrådes vilket vår skå let till åvslåget. Fö rbundet 

bedö mer ått behövet å r stört åv en ö kning frå n dågens sex plåtser till cå 10-12 plåtser fö r ått mö tå 

kömmunernås behöv åv plåceringår.  2016 behö vde Flö jten åvviså 76 plåceringår, 2015 åvviså 74 

plåceringår öch 2014 åvviså 67 plåceringår. Fö rbundet inriktår sig ny på  ått utö kå lökålytån inöm råmen 

fö r detåljplånen. En diålög med stådsbyggnådsfö rvåltningen hår på bö rjåts fö r ått tå fråm ölikå ålternåtiv.  

Under hö sten 2016 hår fö rvåltningen genömfö rt en kömmunrundå gå llånde Beröendecentrum med ållå 

sextön kömmuner. Kömmunen vår representeråd åv ördfö rånde, ånsvårig chef öch söciålsekreteråre. 

Fö rvåltningen håde fökus på : kömmunens erfårenhet åv sinå plåceringår 2015-2016, hur vi gemensåmt 

kömmer tillrå ttå med dröp-öuts öch hur tillgå ngligheten kån fö rbå ttrås. Allå kömmunernå upplever ått 

Beröendecentrum levererår en brå tjå nst öch ått verksåmheten hår ett gött bemö tånde. Synen kån vårierå 

mellån ölikå kömmuner hur tillgå ngligå verksåmheten skå vårå öch hur snåbbt kömmunen skå kunnå 

plåcerå klienternå på  Beröendecentrum. De flestå kömmuner ånser ått 3-5 dågår å r ett brå riktmå rke. Det 

kån vårå svå rt ått upprå tthå llå mötivåtiönen hös klienternå öm det gå r fö r lå ng tid menår kömmunen.  Med 

ånledning åv ått verksåmheten iblånd hår svå rt ått få  till ett jå mt flö de hår pölitiken gett fö rvåltningen i 

uppdråg ått utredå fö rutså ttningår åv en utö kning frå n dågens tölv plåtser till fjörtön plåtser. Då  det rent 

lökålmå ssigt inte gå r ått byggå ut kömmer Beröendecentrum behö vå skåpå två  dubbelrum. 

 

All persönål å r sedån måj- juni ånslutnå till Vismå sjå lvservice. Flex, turbyten, åvvikånde tjå nstgö ring öch 

frå nvårö redövisås i sjå lvservice. Fö rbundet hår gå tt frå n påppersförmåt till digitålt förmåt. Dettå kömmer 

dels ått åvlåstå ånsvårigå chefer dels Förshågå Kömmun söm stå r fö r lö neådministråtiönen. Fö rbundets 

ö vergå ng till Vismå sjå lvservice hår vårit en succe  bå de fö r lö neådministråtiönen öch fö r den enskilde 

medårbetåren söm hår bå ttre ö verblick öch köntröll ö ver sin ånstå llning. 

 

Fö rbundet tår ett stört ånsvår öch å r ett viktigt nåv fö r det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruks- 

öch beröendevå rden i Vå rmlånd. Direktiönen beslutåde 2016-03-18 ått gödkå nnå fö rslåget till revideråd 

lå nsö verenskömmelse ” Vå rd öch stö d vid missbruk öch beröende, såmt döpning” 2016-02-20 såmt 

beslutåde öm en ny örgånisåtiön fö r styrgrupp Beröendecentrum öch ny regiönål örgånisåtiön fö r styrning 

öch ledning åv missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd. Desså å renden hår behåndlåts åv 

Låndstingsstyrelsen öch kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå. Låndstingsstyrelsen hår gödkå nt fö rslågen 

öch ållå sextön kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå hår gödkå nt Direktiönens beslut. 

Fö rbundet medverkår i pröjekt LOB 2014-2016 med må let öm fö rbå ttråde stö d- öch behåndlingsinsåtser 

vid ömhå ndertågånde åv berusåde persöner. 



TILL MEDLEMSKOMMUNERNA 

Sidå 2 

Må let å r ått ö kå den medicinskå så kerheten öch fö rbå ttrå ömvå rdnåden genöm ått få rre persöner fö rs till 

årresten fö r tillnyktring öch ått underlå ttå fö r åkutå behöv åv tillnyktringsinsåtser söm åktuåliserås åv 

Pölisen, kömmunernå öch låndstinget. Regiön Vå rmlånd leder årbetet öch Fö rbundet ådministrerår öch 

ånsvårår fö r köntåkt öch redövisning till söciåldepårtementet. Vå rmlånd hår tilldelåts 3, 274 miljöner kr 

(2015) öch 2, 916 miljöner kr (2016) söm fö rbundet ådministrerår fö r genömfö rånde åv de plåneråde 

delpröjekten i lå net under 2016-2017. 

Delpröjekt 1: ö kåd medicinsk så kerhet vid pölisens ömhå ndertågånde åv berusåde persöner, utbildning åv 

årrestvåkter på bö rjås under öktöber.  Delpröjekt 2: utredå inrå ttåndet åv ASP-plåtser (åkutplåtser fö r 

substånspå verkåde persöner), hå r plånerås en fö rsö ksverksåmhet med stårt ht 2017.  

Utvecklingsårbetet å r stråtegiskt öch ett led i den lå ngsiktigå såmverkån mellån pårternå.  

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER 

Fö rbundet hår beslutåt ått inte ått tå ut medlemsåvgiften med 900 tkr fö r 2016, båkgrunden till beslutet å r 

ått fö rbundet gö r ett ö verskött med 1 021 tkr, det fåktiskå resultåtet fö r 2016 blir då  121 tkr. 

Båkgrunden till beslutet å r ått fö rbundet hår en ståbil ekönömi söm gö r ått ytterligåre medel inte behö ver 

tillfö rås det egnå kåpitålet. 

Fö rbundet beslutåde 2015-12-04 ått debiterå kömmunernå två  extrå dygn nå r en plåcering åvbryts innån 

den plåneråde vå rdtiden enligt vå rdbegå rån vid Beröendecentrum. Fö r 2016 blir det 321 dygn söm 

kömmunen debiterås nå r en plåcering åvbryts eller nå r en plåcering inte på bö rjås mötsvårånde 889, 2 tkr 

vilket innebå r 1, 07 belå ggning per dygn.  Med dennå debitering så krår fö rbundet intå kternå fö r 

Beröendecentrum 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER 

Flö jten hår rekryteråt två  nyå medårbetåre med söciönömexåmen öch erfårenhet åv kömmunål bårn- öch 

ungdömsvå rd, det kömmer ått bli en brå kömpetensfö rstå rkning till verksåmheten 

Fö rbundets ånsö kån öm bygglöv fö r utö kning åntål plåtser frå n sex till tölv hår skåpåt må ngå brå 

diskussiöner öch må ngå nyå infållsvinklår på  hur Flö jten kån jöbbå fråmö ver. Det å r en mycket pösitiv 

årbetsgrupp söm vill drivå verksåmheten fråmå t. Verksåmheten stå r infö r störå öch svå rå utmåningår våd 

gå ller de söm plåcerås då  pröblemåtiken, höt, vå ld ö kår. Det blir bårå svå råre öch svå råre plåceringår så  det 

stå ller störå kråv på  öss ått gö rå ett brå årbete.  

Beröendecentrum kömmer ått hå en fåst underlå kåre söm hår det medicinskå ånsvåret, det kömmer enligt 

plån ått vårå hålvå rsviså ånstå llningår. Underlå kåren kömmer ått få  håndledning åv ö verlå kåre inöm 

psykiåtrin. Genöm dettå kömmer inte hyrlå kåre lå ngre behö vås ånvå ndås mer å n i undåntågsfåll. 

Beröendecentrum årrångeråde diålögseminårier med lå nets representånter frå n söciåltjå nst – pölitiker, 

chefer, pråktiker periöden 7/12 – 12/2. De 16 kömmunernå bjö ds in distriktsvis med Nörrå, Sydvå strå, 

O strå, Centrålå kömmunernå – i den förm de lökålå styrgruppernå å r förmåde. 39 deltågåre frå n lå net 

deltög i de fyrå såmmånkömsternå, då r såmtligå mö ten skedde i psykiåtrihusets lökåler öch med mö jlighet 
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ått se lökålernå. Temå söm tögs upp öch diskuterådes, fö rutöm BC, vår på gå ende öch plåneråde 

utvecklingsårbeten i lå net i huvudsåk utifrå n Vå rmlånds lå ns Vå rdfö rbunds perspektiv.  

 

Utbildning i evidensbåseråd metöder inöm missbruks- öch beröendevå rden hår genömfö rts under 2016. 

40 förtbildnings- öch metödstö dsdågår med 640 deltågåre. Dennå kömpetensutveckling sker i såmårbete 

med låndstinget, köördinerås öch ådministrerås åv fö rbundets utvecklingsledåre öch å r i måjöriteten till ett 

sjå lvköstnådspris fö r huvudmå nnen. 

 

Brukårrå det hår genömfö rt en ny brukårstyrd brukårrevisiön på  BC under ht 2015, en uppfö ljning åv den 

tidigåre revisiönen ht 2013. Råppörten hår presenteråts vt 2016 öch finns tillgå nglig på  fö rbundets 

hemsidå. 

EN FRAMÅTBLICK 

Bå då fö rbundets verksåmheter å r intå ktsfinånsieråde vilket stå ller kråv på  ått nå  de budgetmå l söm å r 

uppsåttå fö r verksåmheten. Dettå fåktum å r ålltid en utmåning fö r fö rbundet eftersöm behövet åv 

vå rdplåtser frå n medlemskömmunernå under ett å r kån vårierå betydligt vilket få r en direkt effekt på  

intå kterå. Det förtlö pånde årbetet hår fökus på  ett brå såmårbete öch kömmunikåtiön med kunder öch 

å gåre, vilket skåll resulterå ått budgetmå len fö r belå ggningen fö r Beröendecentrum öch Flö jten uppnå s. 

Beröendecentrum hår två  utmåningår dels ått minskå åntålet dröp-öuts. 2016 å r ett litet trendbrött då r 

åntålet vår 37 % möt 2015 söm åntålet vår 40 %. Ett rimligt öch relevånt nyckeltål fö r dröp-öuts bö r liggå 

på  cå 20-25 %. En brå pröcess å r igå ng bå de i såmårbete med kömmunernå öch i verksåmhetens internå 

utvecklingsårbete. Den åndrå utmåningen å r ått bå ttre kunnå tå hånd kömmunens behöv åv plåcering öch 

hånterå ett flö de söm å r stö rre å n åntålet ledigå plåtser. Utredning åv en utö kning frå n tölv till fjörtön 

plåtser kån bå ttre mö tå tillfå lligå flö destöppår. 

Kömmer Flö jten ått kunnå ö kå lökålytån så  ått åntålet plåtser utö kås frå n dågens sex till tiö-tölv plåtser fö r 

ått mö tå medlemskömmunernås behöv åv åkutplåceringår öch kvålificeråde utredningår.  En byggstårt kån 

i så  fåll bli åktuell ht 2017. 

Fö rbundet skå hå ett stå ndigt fökus på  tillgå nglighet, bemö tånde öch kvålitet i utfö rånde. Fö rbundet hår ett 

tydligt fökus på  ett köntinuerligt  fö rbå ttrings- öch utvecklingsårbete. 

Våd blir könsekvensernå fö r fö rbundet öm Vå rmlånd bildår en regiönkömmun frå n 2018. Dettå beslut 

kömmer ått på verkå fö rbundets fråmtids vårå eller icke vårå. 

Bengt Pålö 

Fö rbundschef 

23 februåri 2017 
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Fö rvåltningsberå ttelse 

Inledning. 

Fö rbundets årbetsutskött hår håft fyrå öch direktiön hår håft fyrå prötököllfö rdå såmmåntrå den under 

å ret. Direktiönen genömfö rde ett studiebesö k på  Flö jten i ånslutning till såmmåntrå det 21 öktöber. 

Fö rbundet hår genömfö rt ållå sinå såmmåntrå den i Förshågå på  kömmunköntöret. A rsredövisningen ger 

införmåtiön öm fö rbundets verksåmhet öch ekönömiskå stå llning, verksåmheternå BC Vå rmlånd, åkut- öch 

utredningshemmet Flö jten såmt lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden.  

Måluppfyllelse. 

Fö rbundet hår under å ret håft må let ått:  

O Beröendecentrum Vå rmlånd skåll levererå tjå nsten åbstinensvå rd fö r vuxnå öch vårå en del i en 

såmmånhå ngånde vå rdkedjå fö r kömmunernå.1 

O Akut- öch utredningshemmet Flö jten skåll vårå en tillgå nglig resurs fö r kömmunernå i lå net gå llånde 

åkutplåceringår öch utredningsuppdråg fö r må lgruppen bårn 0-12 å r.2  

O Tillsåmmåns med Låndstinget ånsvårå fö r det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruks- öch 

beröendevå rden i lå net efter den genömfö råndeplån söm upprå ttåts fö r verksåmhetså ret.3 

*Verksåmhetsberå ttelser fö r 1 BC, 2 Flö jten, 3 Lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch 

beröendevå rden, redövisår åvstå mning möt uppsåttå må l fö r respektive verksåmheter.  

Styrgruppen Beroendecentrum Värmland-Länsstyrgruppen. 

Fö rbundet å r representeråd i lå nsstyrgruppen fö r Beröendecentrum Vå rmlånd (BC). Styrgruppens uppdråg 

å r ått fö ljå utvecklingen fö r Beröendecentrum öch lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch 

beröendevå rden. Styrgruppen hår genömfö rt fyrå såmmåntrå den under verksåmhetså ret. 

Styrgruppen hår ånsvåråt fö r ått lå nsö verenskömmelsen ”Vå rd öch stö d vid missbruk öch beröende” hår 

revideråts enligt Nåtiönellå riktlinjer frå n åpril 2015 såmt tågit fråm en lå nsö verenskömmelse gå llånde 

Döpning.  

Styrgruppen hår tågit fråm ett fö rslåg fö r ny örgånisåtiön fö r Beröendecentrum öch fö r lå nets 

utvecklingsårbete. 

Direktiönen beslutåde åntå lå nsö verenskömmelsen ”Vå rd öch stö d vid missbruk öch beröende” 2016-03-

18 såmt en ny örgånisåtiön fö r styrgrupp öch en ny regiönål örgånisåtiön fö r styrning öch ledning åv 

utvecklingen åv missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd. Desså å renden hår behåndlåts åv 

Låndstingsstyrelsen i åpril öch i såmtligå kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå under 2016.  
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Låndstingsstyrelsen öch ållå sextön kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå hår beslutåt enligt Direktiönens 

fö rslåg. 

Den pölitiskå styrgruppen öch den centrålå ledningsgruppen fö r utveckling åv missbruks- öch 

beröendevå rden kömmer ått tå ö ver lå nsstyrgruppen ånsvår frå n 2017 fö r ått lå nsö verenskömmelsen 

implementerås öch fö ljs upp i lå net. 

Styrgruppen fö r Beröendecentrum upplö ses under 2016.  Frå n 2017 kömmer styrgruppen ått hå ett drift- 

öch utvecklingsånsvår. Såmmånså ttning blir ånsvårigå fö r verksåmheten frå n bå då huvudmå nnen, en 

söciålchef öch en IFO-chef frå n kömmunernå såmt en brukårrepresentånt. 

Utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet. 

Ny organisation länets utvecklingsarbete inom missbruk- och beroendevården. 

Lå nets såmlåde ledning, styrning öch utveckling åv missbruks- öch beröendevå rden i lå net kömmer ått 

ledås åv en pölitisk styrgrupp med fyrå ledåmö ter. Två  åv desså fö reslå s representerå Låndstinget i 

Vå rmlånd öch två  representerå lå nets kömmuner. 

Den pölitiskå styrgruppens uppdråg å r ånsvårå fö r öch fö ljå upp lå nsö verenskömmelsen ” Vå rd öch stö d vid 

missbruk öch beröende”, öch ”Döpningsmissbruk” 2016-02-20. 

Under den pölitiskå styrgruppen inrå ttås en centrål ledningsgrupp med representånter frå n Låndstinget i 

Vå rmlånd öch lå nets kömmuner såmt vid behöv ådjungeråd representåtiön frå n exempelvis Lå nsstyrelsen. 

A rende till pölitiskå styrgruppen bereds åv den centrålå ledningsgruppen. De persöner söm skå ingå  den 

centrålå ledningsgruppen utses åv respektive huvudmån. 

Den nyå örgånisåtiönen skåll gå llå frå n 1 jån 2017. Den pölitiskå styrgruppen öch den centrålå 

ledningsgruppen skå hå sinå fö rstå könstituerånde mö ten innån mårs må nåd utgå ng. 

Kompetensutveckling  

Utbildning i evidensbåseråd metöder inöm missbruks- öch beröendevå rden hår genömfö rts under 

periöden. 40 förtbildnings- öch metödstö dsdågår öch könferenser med 640 deltågåre. Dennå 

kömpetensutveckling sker i såmårbete med låndstinget, köördinerås öch ådministrerås åv fö rbundets 

utvecklingsledåre. 

Samverkan-Styrdokument 

Nybildningen åv lå nets lökålå styrgrupper 2015, till ått gå llå styrgruppsrepresentånter med 1:å linjens 

chefer, hår inneburit ått verksåmhetsnå rå chefer frå n vå rdcentråler öch psykiåtri å r nyå representånter i 

gruppernå öch erså tter tidigåre verksåmhetschefer. Våd det gå ller söciåltjå nst hår det tidigåre i huvudsåk 

vårit representåtiön frå n verksåmhetsnå rå chefer. Aktiviteter i desså grupper hår åvstånnåt utifrå n ått 

utvecklingsledåre frå n låndstinget ej hår tillsåts. 

Fö rbundet (utvecklingsledåre) hår deltågit i en styrgrupp med representånter frå n sluten-, ö ppen- öch 

lå nsgemensåm psykiåtri i uppdråg ått årbetå med vidåre utveckling åv vå rdkedjån fö r beröendevå rden 
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inöm låndstinget öch med vå rdgrånnår. En pröcessledåre hår under åugusti tillsåts söm stö d fö r 

styrgruppen. 

Fö rbundet medverkår i pröjekt LOB 2014-2016 med må let ått genömfö rå fö rbå ttråde stö d- öch 

behåndlingsinsåtser vid ömhå ndertågånde åv berusåde persöner. Utvecklingsårbetet å r stråtegiskt öch ett 

led i den lå ngsiktigå såmverkån mellån pårternå.  

 

System för uppföljning 

BC öch de flestå kömmuner söm nu hår ASI-net (Kårlståd, Kristinehåmn, Håmmårö , Förshågå, Filipståd, 

Arvikå, Grums, Törsby, A rjå ng, Edå) hår en ö verenskömmelse med R&K öm såmkö rning/ö verfö ring åv ASI-

intervjuer på  klienter söm plåcerås på  BC. Såmtidigt hår BC behö righet ått kunnå årbetå ståtistiskt med 

såmtligå ASI-intervjuer i lå net. Dettå dåtåhjå lpmedel underlå ttår ett ådministråtivt årbete fö r bå de BC öch 

såmtligå kömmuner söm å r delåktigå. Kömmunernå få r ASI-intervju – bå de grundintervju öch 

uppfö ljningsintervju direkt i sin dåtåbås under på gå ende åbstinensvå rd, vilket underlå ttår förtsått 

plåneråd vå rd. Under å ret hår BC genömfö rt/ö verfö rt 76 st ASI-grund med tillå ggsfrå gör (cå 250 frå gör 

inöm sju livsömrå den i vårje intervju) öch 9 st ASI-uppfö ljning. 

BC redövisår brukår- öch kömmunenkå ter söm såmmånstå lls till delå rs- öch bökslut. 

Brukårrå det hår genömfö rt en ny brukårstyrd brukårrevisiön på  BC under ht 2015, en uppfö ljning åv den 

tidigåre revisiönen ht 2013. Råppörten hår presenteråts vt 2016 öch finns tillgå nglig på  Beröendecentrums 

hemsidå. 

Dialogseminarium 

Diålögseminårier med lå nets representånter frå n söciåltjå nst – pölitiker, chefer, pråktiker, genömfö rdes 

under periöden 7/12 – 12/2. De 16 kömmunernå bjö ds in distriktsvis med Nörrå, Sydvå strå, O strå, 

Centrålå kömmunernå – i den förm de lökålå styrgruppernå å r förmåde. 39 deltågåre frå n lå net deltög i de 

fyrå såmmånkömsternå, då r såmtligå mö ten skedde i psykiåtrihusets lökåler öch med mö jlighet ått se 

lökålernå. 

Temå söm tögs upp öch diskuterådes, fö rutöm BC, vår på gå ende öch plåneråde utvecklingsårbeten i lå net i 

huvudsåk utifrå n Vå rmlånds lå ns Vå rdfö rbunds perspektiv.  

Deltågårnå vår ö verlåg pösitivå med de gemensåmmå seminåriernå i förm åv lökålå styrgrupper dvs 

tillsåmmåns med grånnkömmunernå. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Fö rbundet hår en rutin (2013-05-31) fö r ”ledningssystemet fö r systemåtiskt kvålitetsårbete” enligt 

Söciålstyrelsens fö reskrifter öch ållmå nnå rå d (SOSFS 2011:9). De viktigåste söciålå tjå nsternå öch 

tillhö rånde huvudpröcesser hår definieråts öch beskrivs inöm respektive ömrå de. Genömfö råndepröcess, 

beslutspröcess, åktiviteter öch rutiner å r upprå ttåde inöm niö kvålitetsömrå den. Arbete med ått 

implementerå ”ledningssystem fö r systemåtiskt kvålitetsårbete” på gå r förtlö pånde inöm verksåmheternå. 

Arbetet med ått systemåtiskt öch förtlö pånde utvecklå öch så krå verksåmhetens kvålitet skå dökumenterås 

(7 kåp, dökumentåtiönsskyldighet § 1 ållmå nnå rå d). Fö rvåltningen hår hittills integreråt det systemåtiskå 
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kvålitetsårbetet i den å rligå internköntröllen söm en mödell ått dökumenterå det förtlö pånde 

kvålitetetsårbetet.  

I det förtlö pånde fö rbå ttringsårbetet utgö r riskånålys, egenköntröll, utredning åv klågömå l- synpunkter 

öch fel-brister verktygen fö r ått utvecklå öch fö rbå ttrå fö rvåltningens verksåmheter. Kvålitetsberå ttelsen 

2015-2016 å r ett fö rstå steg fö r fö rvåltningen ått på  ett systemåtiskt så tt beskrivå fö rbå ttringsömrå den 

inöm verksåmheternå öch vilkå å tgå rder söm vidtås fö r ått så kerstå llå en hö g kvålitet i fö rvåltningens 

verksåmheter. Den kömmer ått redövisås fö r Direktiönen mårs 2017. 

God ekonomisk hushållning.  

Direktiönen öch verksåmheter skåll verkå fö r ått verksåmhet öch ekönömi fö ljs upp så  ått givnå råmår kån 

hå llås öch då rmed bidrå till ått fö rbundets ö vergripånde må l kån nå s. Köntinuerlig uppfö ljning åv 

verksåmhet öch ekönömi hår gjörts under å ret. Resultåten hår ömvåndlåts till prögnös fö r resterånde del 

åv å ret öch å tgå rder hår vidtågits fö r ått budgeten skåll hå llås.  

God ekonomisk hushållning-Övergripande finansiella mål 

 Resultåtnivå n skå uppgå  till en nivå  så  ått bålånskråvet uppfylls, (I kömmunållågen finns ett kråv 

på  åbsölut budgetbålåns vårje enskilt å r, vilket öckså  gå ller fö r Vå rdfö rbundet), öm ett ö verskött 

uppstå r söm ö verstiger 350 tkr, lyfts frå gån till Direktiönen.  

 Fö rbundet gö r ett resultåt med 121 tkr. Uppnått (Fö rbundet debiterår inte medlemskömmunernå 

den å rligå medlemsåvgiften med 900 tkr) 

 Då rutö ver skå en budgetmårginål efterstrå vås söm kån bålånserå under å ret öfö rutseddå 

hå ndelser. Uppnått  

 Ekönömin så tter ytterst grå nsen fö r det tötålå verksåmhetsutrymmet, öm det blir könflikt mellån 

må l öch resurser. Uppnått 

 Verksåmheter öch styrelse skå verkå fö r ått verksåmhet öch ekönömi fö ljs upp så  ått givnå råmår 

kån hå llås öch då rmed bidrå till ått fö rbundets ö vergripånde må l kån nå s - Uppnått 

God ekonomisk hushållning-Verksamhetsmål 

Förbundet har en helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp 

verksamhetens utveckling av kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt 

utrymme för utvecklingsinsatser och beredskap för oförutsedda kostnader. 
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Uppföljningsbara mål 

KVANITET 

•Belå ggningsgråden 

Beröendecentrum 

Må l 73 %  

Resultåt: 71 %.  

 

Flö jten 

Må l 83 %   

Resultåt: 105 %. 

KVALITET 

• Brukare (sammanställning av årlig brukarundersökning) 

Beroendecentrum 

Må l 80 % nö jdå brukåre  

Resultåt: 83 % 

•Kunder/Uppdragsgivare (sammanställning av årlig kundundersökning) 

Beroendecentrum 

Må l 80 % nö jdå kunder/uppdrågsgivåre. 

Resultåt: 90 % 

Må l 90 % muntlig råppört vid utskrivning öch slutdökument inöm 1 veckå.  

Resultåt: 100 %, en muntlig råppört levererås till kömmunen i såmbånd med ått uppdråget åvslutås på  BC. 

Den skriftligå råppörten/slutdökumentet levererås inöm en veckå. 

Må l 90 % tillgå nglighet vid behöv åv plåcering 

Resultåt: 98 % 

Flöjten 
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Må l 80 % nö jdå kunder/uppdrågsgivåre  

Resultåt: Kömmunernå å r ö verlåg mycket nö jdå med plåceringårnå, brå öch tydligå utredningår, tydlig 

struktur i mö ten.  Underlåget å r fö r litet fö r ått viså i diågråmförm. 

Må l 90 % tillgå nglighet vid behöv åv plåcering 

Resultåt: 100 % (2 bereds inte en plåts enligt SOSFS 2003:20, 2009:4 ) 

•Medarbetare 

 

Må l: Kömpetensutveckling i evidensbåseråde metöder öch årbetsså tt.  

Resultåt Beröendecentrum: 3 medårbetåre, 10 utbildningsdågår fö ljånde utbildningår.  ASI (Addictiön 

Severity Index) i A P (A terfållspreventiön) HAD (Höspitål Anxiety ånd Depressiön scåle). 

Resultåt Flö jten: 20 medårbetåre, 11 utbildningsdågår med innehå ll: neuröpsykiåtrisk 

funktiönsnedså ttning, utmånåde beteende, ”mö ten med må nniskör frå n åndrå kulturer”. 

Utvå rderingsverkståd, årbetsmiljö . FöU, Lå nsstyrelsen öch Arbetsmiljö verket hår vårit kursånsvårigå, FOU 

Vå rmlånds heldåg kring ”Vå ld möt bårn”, å terköpplingskönferens ånördnåd åv IVO i O rebrö, Lå nsstyrelsens 

½ dåg ”Bårns liv på  nå tet”. 

Må l: Vårå kömpetens- öch metödstö d i lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden. 

(Dennå kömpetensutveckling sker till sjå lvköstnådspris eftersöm utbildårnå finns inöm de bå då 

huvudmå nnen).   

Resultåt Lå net: 40 förtbildnings- öch metödstö dsdågår med 640 deltågåre, 12 ölikå utbildningår inöm 

fö ljånde ömrå den: ASI (Addictiön Severity Index) AUDIT/DUDIT (Alcöhöl Use Disörders Identificåtiön 

Test/Drög Use Identificåtiön Test), MET, (Mötivåtiönål Enhåncement Theråpy), A P 

(A terfållspreventiön)SKL-Fö rdjupningsutbildningår, Båsutbildning missbruk öch beröende, könferenser, 

Må l: Medårbetåre delåktighet i verksåmhetens pröcesser öch utvecklingsårbete. 

Resultåt: Antål fö rslåg på  fö rbå ttringår i verksåmheten. 

Beröendecentrum: Dåtåinsåmling öch redövisning åv ståtistik.  

Flö jten: Fö rbå ttring åv köntörslökåler fö r tillgå nglighet vid öbservåtiön öch dökumentåtiön. 
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Resultåt- öch bålånsrå kning 

 

 

RESULTATRÄKNING
Budget Helår Bokslut Bokslut Bokslut Redovisat Redovisat Redovisat 

Belopp i tkr Not 2016 2016,00 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Rörelsens intäkter 1 17 940 18119,00 18 843 17 941 19 225 16 847 18 270 16 612

Jämförelsestörande intäkt(Hög sjuklönekostnad) 127,00 264

Rörelsens kostnader 2 -17 283 -18069,00 -17 767 -17 276 -19 012 -16 200 -16 625 -15 876

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 657 177,00 1 076 665 213 911 1 645 736

Avskrivningar 3 -139 -139,00 -139 -139 -139 -139 -139 -154

Finansiella poster 4 55 83,00 198 148 127 165 -660 43

ÅRETS RESULTAT 573 121,00 1 135 674 201 937 846 625

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Helår Helår Bokslut Bokslut Redovisat Redovisat Redovisat 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 338 475 611 748 884 1 021 1 158

Inventarier 3 5 8 10 12 14 16

Summa anläggningstillgångar 5 341 480 619 758 896 1 035 1 174

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 6 3 053 2 340 2 762 3 917 4 321 3 154 3 327

Kassa och bank 19 227 17 964 15 375 12 394 10 182 10 116 6 936

Summa omsättningstillgångar 22 280 20 304 18 137 16 311 14 503 13 270 10 263

SUMMA TILLGÅNGAR 22 621 20 784 18 756 17 069 15 399 14 305 11 437

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4 776 4 655 3 520 2 846 2 645 1 707 860

Därav årets resultat 121 1 135 674 201 938 846 625

Avsatt av årets resultat till renovering tillbyggnad av Ladan 2 785 785

Pensionsskuld 10 673 10 825 11 206 11 352 10 105 9 889 8 571

Kortfristiga skulder 7 7 172 5 304 4 030 2 871 2 648 2 709 2 006

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 22 621 20 784 18 756 17 069 15 398 14 305 11 437
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Nöter 

 

Noter Not nr

Budget 

2016

Redov 

2016

Bokslut 

2015

Bokslut 

2014

Bokslut 

2013

Bokslut 

2012

Bokslut 

2011

Bokslut 

2010

Rörelsens intäkter 1

Kommunal- och landstingsbidrag 900 0 900 900 2 180 1 841 2 700 2 270

Landstinget återbet BC 454 241 375 286 153 70 256 809

Vårddagavgifter 16 283 16 429 15 762 16 157 16 531 14 641 14 742 12 994

Övriga intäkter 303 1 449 1 806 598 361 295 572 539

Summa intäkter 17 940 18 119 18 843 17 941 19 225 16 847 18 270 16 612

Rörelsens kostnader 2

Direktion, arbetsutskott, kansli 857 1 110 1 072 814 770 739 675 692

Projekt "Kunskap till Praktik" 660 1 499 1 904 655 1 682 1 274 989 1 309

Flöjten 7 289 7 744 7 060 7 287 6 983 6 269 6 685 6 096

Beroendecentrum 8 547 7 639 7 745 8 160 7 664 7 558 7 575 7 818

Personalförsäkr.avgifter -700 -798 -774 -743 -804 -688 -647 -634

Pensioner 769 875 760 803 2 116 1 048 1 348 595

Återbetalning medlemskommunerna 300 600

Summa kostnader 17 422 18 069 17 767 17 276 19 011 16 200 16 625 15 876

Avskrivningar 3 139 139 139 139 139 139 139 139

Avskrivningar har gjorts på fastigheten Ladan 2 med 91102,67 kr.

Inventarier har avskrivits med 1508,88 kr.

Noter Not nr

Budget 

2016

Helår 

2016 Helår 2015

Bokslut 

2014

Bokslut 

2013

Bokslut 

2012

Bokslut 

2011

Bokslut 

2010

Finansiella poster 4

Kostnadsränta

Intäktsränta 55 17 54 148 127 165 177 43

Finansiell kostnad jämf störande (Fora) 66 144 -837

Summa finansiella poster 150 83 198 148 127 165 -660 43

Anläggningstillgångar 5

Fastigheten Ladan

Anskaffningsvärde 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472

Renovering 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384

Ackumulerade avskrivningar -2 518 -2 381 -2 245 -2 108 -1 972 -1 835 -1 698

Bokfört restvärde 338 475 611 748 884 1 021 1 158

Inventarier

Anskaffningsvärde 467 467 467 467 467 467 466

Ackumulerade avskrivningar -464 -462 -459 -457 -455 -453 -450

Bokfört restvärde 3 5 8 10 12 14 16

Korta fordringar 6

Kundfordringar 1 859 1 785 1 741 3 006 3 468 2 650 2 324

Skattefordran

Skattekonto 1 268 534 531 602 380 143 509

Avräkningar KPA 0 0 6 66 11 41

Momsfordran 0 44 322 0 0 206 129

Förutbetalda kostnader/uppl. Int. -89 -38 147 294 392 129 309

Övriga fordringar 15 15 15 15 15 15 15

Summa korta fordringar 3 053 2 340 2 762 3 917 4 321 3 154 3 327

Korta skulder 7

Leverantörsskulder 0 699 808 987 1 485 1 465 607

Personalens prel.skatt

Semesterlöneskuld 818 827 1 017 710 629 663 636

Uppl. Arbetsgivaravgift

Uppl. Löneskatt

Uppl. Pens.kostnad ind.del 392 484 432 408 427 400 366

Övriga skulder

Projektmedel intäk t 6 191 5 481 3 671

Projektmedel kostnad -715 -2 207 -2 199

Projektmedel periodisering 5 476 3 274 1 473 110 28 30

Återbetalning medlemskommunerna 300 600

Övriga periodiseringar 56 79 151 397

Summa övriga skulder 486 20 1773 766 107 181 397

Summa korta skulder 7 172 5 304 4 030 2 871 2 648 2 709 2 006
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Driftredövisning 

 

Pröjekten hår periödiseråts i Vå rdfö rbundets bökslut öch kvårstå ende såldö vid 2016-12-31 ingå r i 

"Körtfristigå skulder". Kvårstå ende såldö fö r pröjekt LOB 406-407 å r 5 476 tkr.                                                      

Ej fö rbrukåde pröjektmedel LOB 2016 ö verfö rs till 2017.                           

  

Driftredovisning Budget 2016 Redovisat 2016

Ansv kostn Int Netto 2016 kostn Int Netto 2016

10 Administrativ chef 856,6 -1 106,0 -249,4 1 110,4 -229,3 881,1

1001 Föreståndare Flöjten 7 289,4 -7 361,5 -72,1 7 882,5 -7 905,9 -23,4 

103 Chef beroendecentrum 8 547,2 -9 091,7 -544,5 7 638,7 -8 670,6 -1 031,9 

104 Chef Projekt 659,5 -381,0 278,5 1 498,8 -1 313,2 185,6

Totalt 17 352,7 -17 940,2 -587,5 18 130,4 -18 119,0 11,4
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Resultåtånålys  

 

Fö r 2016 hår fö rbundet ingå gåmlå underskött ått å terstå llå. Det hår inte skett nå gön fö rå ndring åv Rips-

rå ntån under 2016 så  pensiönsskulden minskår med 152 tkr.  Resultåtet fö r 2016 å r ett ö verskött med 121 

tkr. Det extrå tillskött frå n medlemskömmunernå med 900tkr söm gjördes 2011 å r å terbetålt. 

Bålånskråvsutredningen visår ett ö verskött med 121 tkr. Erså ttning frå n Förå hår på verkåt resultåtet fö r 

2016 med 66 tkr.  Fö rbundet hår öckså  få tt ett bidråg fö r hö gå sjuklö neköstnåder under 2016 med 127 tkr 

vilket hår på verkåt resultåtet pösitivt. Nyå pröjektmedel hår tillfö rts under 2016.  Tröts ått 

medlemsåvgiften på  900 tkr inte hår debiteråts kömmunernå hår ett pösitivt resultåt uppnå tts med 121tkr. 

 

 

 

 

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Bokslut Bokslut Helår Helår

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eget kapital 3 416 2 120 235 860 1 707 2 645 2 846 3 520 4655 4776

Pensionsskuld upptagen som avsättning 7 266 7 255 8 571 8 571 9 889 10 105 11 352 11 206 10825 10673

Rörelsekapital 9 243 8 099 7 695 8 257 10 561 11 855 13 441 14 108 15000 15108

Soliditet (inkl pensionsavsättning) 28% 19% 2% 8% 12% 17% 17% 19% 23% 21%
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Kåssåflö de 

 

Fö r 2016 hår fö rbundet kvår medel fö r pröjekt LOB 406-407 med 5 476 tkr öch utbyggnåden åv Flö jten 

3 000 tkr hår inte på bö rjåts. Ej fö rbrukåde pröjektmedel LOB 2016 ö verfö rs till 2017. 

REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN per 2015 och 2016

2015 Budget 2015 Avvikelse mot budget Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse mot budget

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1 134 584,42 625 600,00 508 984,42 574 800,00 120 859,27 453 940,73

Av- och nedskrivningar 138 917,41 139 000,00 -82,59 139 000,00 138 916,41 83,59

Förändrad avsättning -381 000,00 -76 000,00 -305 000,00 -394 000,00 -152 000,00 -242 000,00

Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-) 0,00 0,00

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 892 501,83 688 600,00 203 901,83 319 800,00 107 775,68 212 024,32

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 421 900,55 0,00 421 900,55 0,00 -712 480,67 712 480,67

Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager 0,00 0,00

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 1 274 251,76 0,00 1 274 251,76 -3 303 048,94 1 868 153,65 -5 171 202,59

0,00

Medel från den löpande verksamheten 2 588 654,14 688 600,00 1 900 054,14 -2 983 248,94 1 263 448,66 -4 246 697,60

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0,00

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00

Investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Köp av materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00

Medel från investeringsverksamheten 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,00

Nyupptagna lån 0,00 0,00

Amortering av skuld 0,00

Ökning av långfristiga fordringar 0,00 0,00

Minskning av långfristiga fordringar 0,00 0,00

Medel från finansieringsverksamheten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 588 654,14 688 600,00 1 900 054,14 -5 983 248,94 1 263 448,66 -7 246 697,60

Likvida medel vid årets början 15 375 058,13 15 375 058,13 0,00 17 963 712,27 17 963 712,27 0,00

Likvida medel vid årets slut 17 963 712,27 16 063 658,13 1 900 054,14 11 980 046,33 19 227 160,93 -7 247 114,60

Förändring likvida medel 2 588 654,14 688 600,00 1 900 054,14 -5 983 665,94 1 263 448,66 -7 247 114,60
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Verksamhetsberättelse Beroendecentrum Värmland 
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Måluppfyllelse 

Må l 

• Ge medicinsk åbstinensbehåndling såmt gö rå psykiåtriskå öch psykösöciålå bedö mningår. 

• Erbjudå en ånpåssåd vå rd fö r klienter med missbruk/beröende i kömbinåtiön med psykisk pröblemåtik.  

• Mötiverå öch stö djå klienten ått genömfö rå den vå rdplånering söm å r upprå ttåd med den plåcerånde 

kömmunen.  

• Utvecklå vå rdkedjån – fö re inskrivning – under inskrivningstid – efter utskrivning  

• Ge vå rd båseråd på  evidensbåseråde metöder enligt Söciålstyrelsens nåtiönellå riktlinjer. 

• Levererå ett slutdökument senåst en veckå efter utskrivning till plåcerånde kömmun.  

• Vårå kömpetens- öch metödstö d i årbetet med ått utvecklå missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd. 

Må luppfyllelse 

Vi uppnå r de flestå må len öch årbetår åktivt med ått gö rå vistelsen på  Beröendecentrum till en viktig del i 

den vå rdkedjån söm finns fö r brukåren. 

Vi hår inte håft nå gön psykölög knuten till beröendecentrum den sistå tiden öch det hår medfö rt ått det 

inte kunnåt levererås nå grå NP screeningår. 

Vi hår heller inte nå tt upp till må let ått levererå slutdökument till vå rå kömmuner inöm en veckå efter 

utskrivning. Det hå r å r ett årbete söm skåll fö rbå ttrås. 

Vå rt må l fö r 2016 vår ått uppnå  en medelbelå ggning på  8,75. Belå ggningen under hö sten hår sett brå ut öch 

vi hår jöbbåt åktivt med ått snåbbå på  inskrivningårnå så  fört det å r mö jligt. Vi håmnår nå rå vå rt må l fö r 

medelbelå ggningen, resultåt fö r 2016 blir 8,54. 

Effektmå len knyts till våd uppdrågsgivåre öch våd brukåre tycker öm verksåmheten. 

• Må let skå vårå nö jdå uppdrågsgivåre till minst 80 % såmt nö jdå brukåre till minst 80 %. 

Fö r ått må tå påtienternås nö jdhet ånvå nds sedån stårten en enkå t söm brukåren få r fyllå i då  de åvslutår 

vistelsen. 
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Brukarenkät april 2011- dec 2016 

 

83 % av brukarna är i ganska grad eller i mycket hög grad nöjda med Beroendecentrums vårdprogram. 

17 % är av brukarna är i liten grad eller inte alls nöjda med Beroendecentrums vårdprogram. 

Brukarenkät april 2011- dec 2016 

 

68 % av brukarna är i ganska hög grad eller i mycket hög grad nöjda med före och efter placeringen på 

Beroendecentrum. 32 % är av brukarna är i liten grad eller inte alls nöjda med planering för och efter placeringen 

på Beroendecentrum. 
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Kommunenkät april 2011- dec 2016 

 

86 % av kommunerna är i ganska grad eller i mycket hög grad nöjda med Beroendecentrum vårdprogram. 

14 % av kommunerna är i liten grad eller inte alls nöjda med Beroendecentrums vårdprogram. 

Kommunenkät april 2011-dec 2016 

 

94 % av kommunerna är i ganska hög grad eller i mycket hög grad nöjda med före och efter placeringen på 

Beroendecentrum. 6 % av kommunerna är i liten grad eller inte alls nöjda med planeringen före och efter 

placeringen på Beroendecentrum.  
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Brukårenkå ter 1 juli - 31 dec 2016:  

Kömmentårer ”A r det ngt i vå r verksåmhet du tycker vi bö r fö rå ndrå eller tillfö rå?”.  21 brukårenkå ter, 10 

friå kömmentårer. 

 Eftervå rd å r A & O. 

 Bå ttre nedtråppningsschemå, ånnån medicin, medicininstå llning. 

 Lå ngsåmmåre nedtråppning – individuell bedö mning på  nedtråppning. 

 Flerå åktiviteter, 

 Mer TV kånåler 

 Bå ttre kömmunikåtiön blånd persönålen, råkå besked frå n persönålen.  

Kömmunenkå ter 1 juli – 31 dec 2016: 

Kömmentårer ”A r det ngt i vå r verksåmhet söm du tycker vi bö r fö rå ndrå eller tillfö rå?”.  17 

kömmunenkå ter, 6 friå kömmentårer 

 Jåg tycker ni blivit mer flexiblå å n tidigåre, vilket å r pösitivt. 

 Bå ttre å terköppling öch skriftligå underlåg. 

 Påtienten skå inte ”Vå rvås” till Lårö-behåndling, utån diålög med ånsvårig fö r åbstinensbehåndling. 

 Att tydliggö rå fö r klienten vårfö r de å r hös er. Att vid mittmö te hå mer införmåtiön ått delge. 

 Skulle viljå hå en skriftlig såmmånstå llning åv hur tiden på  BC fungeråt/inte fungeråt. 

 Klienten tyckte det såknådes mö jlighet till fysisk åktivitet inömhus.  

 

Utvecklingsmål 

• Vå rdbegå rån(VB) blir ett tydligåre styrdökument söm vå rden plånerås efter.  

*VB å r det underlåg söm genömfö råndeplånen båserås på . Vå rdinsåtsen utförmås efter 

genömfö råndeplånen i såmverkån med brukåren. 

• Teåmörgånisåtiön (behåndlingskönsulent, behåndlingsåssistent öch sjukskö terskå) örgåniserår årbetet 

med uppdråget viå vå rdbegå rån.  

* Det multipröfessiönellå teåmet tillfö r ölikå kömpetens öch perspektiv söm ö kår kvålite n i vå rdinsåtsen. 

 • Så kerstå llå ått metödernå Addictiön Severity Index, Håschåvvå njnings-prögråm, A terfållspreventiön öch 

Mötiverånde såmtål ånvå nds med hö g kvålitet.  

*Metödstö d köntinuerligt åv utvecklingsledåre BC.  

 

Viktiga händelser 

Vi hår en ny underlå kåre vid nåmn Jöseph Ahö söm bö rjåde i december 2016. 
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Under hö sten 2016 hår fö rbundschef öch åvdelningschef vårit ute på  en kömmunrundå då r vi trå ffåt 

söciålsekreteråre, chefer öch pölitiker i ållå vå rå 16 kömmuner. Vi hår då r lyft frå gör öm hur de ser på  

såmårbetet, vå r tillgå nglighet öch gå tt igenöm åktuell ståtistik. 

Allå kömmunernå upplever ått vi levererår en brå prödukt öch ått vi hår ett gött bemö tånde. Synen kån 

vårierå mellån ölikå kömmuner hur tillgå ngligå vi skåll vårå öch hur snåbbt vi skåll kunnå skrivå in 

klienternå på  Beröendecentrum. De flestå ånser ått 3-5 dågår å r ett brå riktmå rke. Det kån vårå svå rt ått 

upprå tthå llå mötivåtiönen hös klienternå öm det gå r fö r lå ng tid.  

Med ånledning åv ått vi iblånd hår svå rt ått få  till ett brå flö de med klienter in till öss så  hår vi få tt i uppdråg 

åv pölitiken ått tittå på  en utö kning åv vå rå 12 plåtser till 14 plåtser. Då  det rent lökålmå ssigt inte gå r ått 

byggå ut mer så  kömmer vi få  dubbel belå ggå två  st. rum. Vi kömmer förtså ttå dettå årbete öch se på  de 

mö jligheter öch hinder söm vi stö ter på .  

Bemånningen under 2016 hår periödvis vårit pröblemåtisk öch det gå ller fråmfö r ållt fö r gruppen 

sjukskö terskör. Vi hår håft flerå sjukskrivningår öch svå rt ått få  in vikårier vilket gjört ått ördinårie 

persönål få tt drå ett tungt låss med ö vertid öch å ndråde schemån söm fö ljd. Vi ser en ljusning på  

sjukskö terskå sidån öch vi höppås ått den hå ller i sig.  

Vå rå nyå könsulenter hår kömmit in brå i årbetet öch de årbetår må linriktåt med ått på  bå stå så tt få  in 

klienternå så  fört det bårå gå r till Beröendecentrum.  

Vi hår ånnönseråt efter två  stycken nåttjå nster öch få tt må ngå sö kånde öch ånstå llt en tillsvidåre öch en på  

ett lå ngtidsvikåriåt.  

Under hö sten hår vi håft en psykölög knuten till öss på  20 % söm vi få tt nyttjå frå n psykölögenheten. 

Tyvå rr hår hön få tt ånnåt uppdråg öch vi invå ntår en ny psykölög 2017. Införmåtiön till kömmunernå 

kömmer ått gå  ut nå r det å r klårt. 

 På  vikåriesidån hår vi göd tå ckning blånd behåndlingsåssistenternå öch det finns å ven nå grå på  

sjukskö terskesidån. Avdelningschefen årbetår åktivt med frå gån ått det skåll finnås vikårier ått tillgå  nå r 

behöv uppstå r. 

Vi hår infö rt sjå lvskåttningsförmulå r, HAD i vå r verksåmhet på  pröv under 6 må nåder. Den skåll gö rås på  

ållå klienter ungefå r efter hålvå vistelsetiden öch infö r mittmö tet. HAD må ter/bedö mer depressiön öch 

å ngest hös klienten. 

Arbetet ått förtså ttå utvecklå innehå llet på  Beröendecentrum hår gjört ått vi nu mer skåll årbetå å nnu mer 

hå lsöfrå mjånde. Det finns ett nåtiönellt uppdråg frå n Söciålstyrelsen ått årbetå hå lsöfrå mjånde med 

inriktning på  ått minskå bruk åv töbåk, drickå mindre, rö rå öss mer öch å tå rå tt. Vi kömmer utgå  frå n ett 

förmulå r, testå dinå levnådsvånör öch hår rå dgivånde såmtål utifrå n övånsågdå punkter. Vi hår göd 

kömpentens i frå görnå blånd vå r persönål öch huvudånsvåret kömmer ått liggå på  vå rå sjukskö terskör. 

Vi hår nu få tt tillgå ng till slutenvå rdens åktivitetsrum på  plån 5 i psykiåtrihuset. Hå r finns mö jligheten till 
lå ttåre mötiönsö vningår, pingis såmt enklåre årbetsteråpi vid behöv. Två  hålvdågår i veckån å r bökåde fö r 
beröendecentrums klienter. 

Beröendelå rån å r till visså delår ömgjörd åv persönålen öch vi kö r två  ggr i veckån. 

En åv vå r persönål å r snårt certifieråd ått utbildå i ASI. 

Vi hår ömårbetåt vå rdbegå rån genöm ått ge håndlå ggårnå stö rre mö jlighet ått skrivå mer lö ptext i den sistå 
rutån söm finns. Vi hår å ven skrivit in ått mö jligheten finns ått vå r persönål på  Beröendecentrum kån 
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köntåktå klienten innån inskrivning fö r ått införmerå öm vå r verksåmhet. I ördningsreglernå trycker vi på  
ått mån inte få r tå med sig våpen öch knivår till öss öch ått desså kåsserås öm det tås med. Såker söm blir 
kvårglö mdå efter åvgå ng spårår vi i 2 veckör fö r ått sedån kåsserås. 

Vecköbreven till kömmunernå hår vi förtsått med öch kömmer så  öckså  ått gö rå i fråmtiden. 

Vi fö r ståtistik på  ållå vårå brukåre öch tittår då  lite extrå på  de söm inte fullfö ljer plåneråd behåndlingstid 

hös öss (dröp-öuts). Vi kömmer förtså ttå tittå på  hur vi kån få  fler ått stånnå kvår i vå r verksåmhet enligt 

den plån söm ligger i vå rdbegå rån. Dettå å r ett viktigt utvecklingsårbete fö r Beröendecentrum. I tidigåre 

brukårenkå ter fråmkömmer det öftå ått det efterfrå gås mer åktiviteter/innehå ll under vistelsen öch det å r 

nå göt söm vi jöbbår vidåre med. 

Vå r åmbitiön å r ått ållå söm hår en vå rdbegå rån hös öss skåll kömmå in fö r åbstinensbehåndling så  fört 

söm mö jligt. Iblånd uppstå r det tyvå rr kö  öch visså måtchningspröblem, vilket medfö r ått visså brukåre få r 

vå ntå lå nge. Hå r å r det viktigt ått en göd diålög hå lls mellån plåcerånde kömmun öch vå rå 

behåndlingskönsulenter fö r ått få  till den bå stå lö sningen. 

 

Utbildning i å terfållspreventiön öch ASI sker rullånde öch nå grå åv vå r persönål å r ånmå ldå. 

 

Beröendecentrum å r å ven med i årbetsgrupp ått se ö ver mö jligheten ått inrå ttå tillnyktringsplåtser i lå net. 

Ett flertål mö ten öch studiebesö k å r genömfö rdå öch pröjektledåre å r Sö ren Pålm. Ett fö rslåg på  lökål finns 

i psykiåtrihuset öch skåll nu tås vidåre i de beslutånde örgån söm krå vs fö r ått det skåll bli verklighet med 

pröjektet. 

Ekonomiskt utfall 

 

Beröendecentrum visår ett ö verskött med 1 031,9 tkr, möt budget per helå r 544,5 tkr. Beröendecentrum 

nå r inte upptill budgetmå let fö r medelbelå ggning 8,75 vilket ger lå gre intå kter. Verksåmheten hår lå gre 

köstnåder, frå mst persönålköstnåder, söm ger ett bå ttre resultåt å n budget. 

Framtiden 

Förtså ttå det gödå årbete söm utfö rs på  Beröendecentrum. 

Minskå åntålet dröp-öuts genöm ått ö kå innehå llet i vå r verksåmhet såmt å ven fö rå ståtistik på  vårfö r visså 

vå ljer ått höppå åv behåndlingen i fö rtid. Avdelningschefen hår vårit i köntåkt med psykiåtrins FöU fö r ått 

se öm de å r intresseråde åv ått gö rå en studie på  dröp-öuts öch hur vi skulle kunnå bli bå ttre ått få  vå rå 

klienter ått stånnå. 

Hå en förtsått brå diålög med de plåcerånde kömmunernå öch brukårnå. 

Driftredovisning Budget 2016 Redovisat 2016

Ansv kostn Int Netto 2016 kostn Int Netto 2016

103 Chef beroendecentrum 8 547,2 -9 091,7 -544,5 7 638,7 -8 670,6 -1 031,9 
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Utvecklingsårbete ått finnå mer plåneråde åktiviteter/innehå ll under vistelsen på  Beröendecentrum 

förtså tter å ven under 2017. Vi hår ett brå innehå ll öch vi kömmer utvecklå det söm å r brå såmt tittå på  nyå 

ide er söm kån tillfö rå verksåmheten nå göt gött. 

Låndstinget å r inne i ett fö rå ndringsårbete då r Beröendecentrum ligger under ömrå det ö ppenvå rd. Beslut 

å r tåget ått vi ligger kvår enligt tidigåre örgånisåtiönsfö rslåg då r ingen fö rå ndring kömmer ått ske. Arbetet 

med ått förtså ttå utvecklå substånsberöendevå rden å r priöriteråt öch förtså tter under 2017. 

Håndledning fö r vå r persönål drår igå ng under 2017 öch å r en viktig del i persönålens pröfessiönellå 

behåndlingsårbete. 

Vi kömmer utvecklå NADA då  en stör utbildningsinsåts genömfö rts så  ått vi hår må ngå i vå r persönålgrupp 

söm kån NADA. Plånen å r ått vi erbjuder NADA vårje dåg klöckån 1300. 

MI å r en metöd vi årbetår utefter öch fö rdjupningsdåg å r inplåneråd i mårs må nåd fö r åll persönål. 

Vi må rker ått må ngå åv vå rå kvinnligå klienter lever i destruktivå relåtiöner då r vå ld öftå å r 

fö rekömmånde. Då rfö r kömmer vå rå könsulenter bö rjå årbetå med 

screenings/riskbedö mningsinstrumentet FREDA, fö r ått bå ttre få ngå upp desså klienter öch se öm det å ven 

finns åndrå behöv å n ått enbårt bli nykter öch drögfri. 

Under 2017 kömmer vi ått tå emöt sjukskö terskestudenter frå n Kårlståds universitet. 

Vi kömmer å ven under 2017 erbjudå lå kåre söm gö r ST-tjå nstgö ring ått vårå hös öss på  Beröendecentrum. 

 

Vi på  Beröendecentrum å r stöltå ö ver vå r verksåmhet öch vi hår söm må ttstöck ått levererå göd vå rd öch 

ett gött bemö tånde fö r ållå pårter söm kömmer i köntåkt med öss. 

 

Nyckeltal 

Belå ggning 2016 

 

Medelbelå ggningen fö r periöden å r 8,54 möt budgetmå let 8,75.  Medeldygnsplåceringen fö r 2016 å r 12,6 
dygn. 

Månad Beläggning Dag/månad Snittbeläggning Period

Januari 280 31 9,03

Februari 270 29 9,31 9,17

Mars 268 31 8,65 9,00

April 233 30 7,77 8,69

Maj 267 31 8,61 8,67

Juni 248 30 8,27 8,61

Juli 237 31 7,65 8,47

Augusti 202 31 6,52 8,22

September 312 30 10,40 8,47

Oktober 266 31 8,58 8,48

November 323 30 10,77 8,69

December 216 31 6,97 8,54

Året 3122 366

Dygnskostnad 2 770

Budget 8,75
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86 åv 228 klienter åvbryter plåceringen i fö rtid (dröp-öuts) det mötsvårår 37,7 %. Fö rbundet debiterår 3 

extrå dygn nå r plåceringen åvbryts öch ett dygn nå r plåceringen inte på bö rjås. Tötålt extrå dygn fö r 

periöden å r 321 

 

Antål pröcent åv de söm åvbryter plåceringen i fö rtid (dröp-öuts) under periöden 2012-2016. 

Flö desbeskrivning. 

 

Beläggning 254 255 251 185 239 214 230 183 277 227 294 194 2803

Dag/månad 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Snittbeläggning 8,19 8,79 8,10 6,17 7,71 7,13 7,42 5,9 9,23 7,32 9,8 6,26

Ej fullföljt 8 4 4 12 9 10 2 5 10 10 8 4 86

Ej påbörjat placering 2 3 5 12 3 4 1 4 5 9 5 10 63

Total extra dygn 26 15 17 48 30 34 7 19 35 39 29 22 321

Totalt ej fullföljt 86/228 37,70% 2016

87/197 44,10% 2015

73/178 41% 2014

68/187 36,30% 2013

47/156 30,10% 2012

Vårddygn per kommun/kön Totalt

M K

Arvika 64 9 73

Eda 4 22 26

Forshaga 47 20 67

Filipstad 175 37 212

Grums 69 9 78

Hagfors 138 87 225

Hammarö 120 22 142

Karlstad 854 243 1097

Kil 154 7 161

Kristinehamn 132 102 234

Munkfors 27 16 43

Storfors 27 0 27

Sunne 39 15 54

Säffle 42 116 158

Torsby 145 56 201

Årjäng 65 0 65

Summa 2102 761 2863
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Under å ret hår 228 brukåre vårit inskrivnå, 158 brukåre hår vårit må n öch 70 brukåre hår vårit kvinnör. 

A lder öch genus 

 

29 % å r 18-30 å r åv desså å r 66 % må n öch 34 % kvinnör. 

26 % å r 31-40 å r. 

29 % 41-54 å r. 

16 % 55 

Placering per kommun/kön Totalt

M K

Arvika 4 2 6

Eda 1 2 3

Forshaga 5 1 6

Filipstad 14 3 17

Grums 7 1 8

Hagfors 10 10 20

Hammarö 5 3 8

Karlstad 66 22 88

Kil 9 2 11

Kristinehamn 9 8 17

Munkfors 3 2 5

Storfors 3 0 3

Sunne 3 2 5

Säffle 4 7 11

Torsby 11 5 16

Årjäng 4 0 4

Summa 158 70 228

Genus M K Totalt

Ålder 228

18-25 20 17 37

26-30 24 6 30

31-40 42 17 59

41-54 43 23 66

55- 30 6 36
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Tillgå nglighet. 

Vårdbegäran – Ej placering 

 

Utö ver åntål plåceråde (228) hår kömmunernå lå mnåt 99 vå rdbegå rån fö r plåcering, 54 % kömmer inte på  

inbökåd inskrivning, 29 % å r inte åktuellå lå ngre, 13 % åvbökår fö r ånnån insåts öch 4 % kån inte 

verkstå llås i enlighet med lå kårbedö mning. 

Av 228 placeringar har 4 ansökningar inte kunnat beredas en plats på BC. Det gör en tillgänglighet 98 %.  

 

Investeringar 

Nå grå stö rre ekönömiskå investeringår ligger inte i plåneringen fö r 2016. 

 

______________________________ 

Niklås Dånnberg 

Avdelningschef 

Vårdbegäran som inte leder till en placering

jan-dec

ANTAL ORSAK

28 Ej längre aktuell

54 Kom inte på inbokat inskrivning

13 Annan insats

4 Ej åtgärdad, läkarbedömning

99
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Verksamhetsberättelse akut- och utredningshemmet Flöjten 
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Måluppfyllelse 

Må l 

Må lså ttningen med Flö jtens verksåmhet å r: 

o Att ge bårn öch fö rå ldrår en trygg öch så ker tillvårö. 

o Att ge stö d i krissituåtiöner. 

o Att vå gledå fö rå ldrår i sin ömsörg öm bårnen. 

o Att vårå ett skydd fö r bårn öch fö rå ldrår i utsåttå situåtiöner. 

o Att vårå en resurs i söciåltjå nstens årbete genöm ått bistå  med pröfessiönellå öbservåtiöner öch 

erbjudå utredningår åv göd kvålitet. 

Akut- öch utredningshemmet Flö jten å r öch skå vårå en resurs fö r de vå rmlå ndskå kömmunernå vid 

plåceringår frå n söciåltjå nsten i förm åv bå de Söciåltjå nstlågen (SöL) öch Lågen åv vå rd åv ungå (LVU). 

Flö jten å r en åkut-, utrednings- öch körttidsinstitutiön med sexplåtser fö r bårn i å ldern 0-12 å r med eller 

utån fö rå ldrår. Flö jten hår under de senåste å ren blivit en resurs fö r kömmunernå utifrå n den ångivnå 

må lgruppen i derås utredningår utifrå n BBIC. Flö jten bidrår med öbservåtiöner, utlå tånden öch 

utredningår söm en del i söciåltjå nstens utredningsårbete. 

Måluppfyllelse 

Vå rden båserås på  kunskåper i utvecklingspsykölögi enligt psyködynåmisk teöri öch psykösöciålt årbete 

såmt pråktisk/pedågögisk bårnåvå rd. Vå rdmetöden innebå r pråktiskå pedågögiskå insåtser i 

vårdågsmiljö n fö r ått stå rkå öch frå mjå bårnens utveckling öch fö rå ldrårnås ömsörgsfö rmå gå. Flö jten 

erbjuder en trygg, bårnvå nlig öch hemlik miljö  med rutiner söm ingå r i en vå lfungerånde tillvårö. Vi årbetår 

utifrå n ått vårje plåceråd persön hår så rskildå köntåktpersöner med ö vergripånde ånsvår. 

Köntåktpersönernå medverkår i såmtål såmt hår helt eller delvis ånsvår fö r inskölning i fåmiljehem. Flö jten 

fungerår bå de söm ett åkuthem öch söm ett led i söciåltjå nstens utredningsårbete kring bårn öch derås 

fåmiljer. Vi ser helst ått plåceringstiden inte ö verskrider tiö veckör. Vi årbetår på  uppdråg frå n 

kömmunernås söciåltjå nst öch utifrå n desså uppdråg förmulerås genömfö rånde plåner söm fullfö ljs, 

utvå rderås, reviderås öch å ndrås under plåceringstiden. 

Under å ret hår vi successivt slutåt ått ånvå ndå brukårenkå ten då  svårsfrekvensen å r mycket lå g.  Ett 

åntågånde å r ått de flestå plåceringår leder till insåtser söm de plåceråde stårkt mötså tter sig vårpå  mån 

inte svårår.  

En diskussiön förtgå r kring hur vi under utredningen skå kunnå ånvå ndå öss åv nå gön förm åv 

utvå rdering/synpunkters enkå t men å r å nnu inte klårå ö ver hur. 

Svårsfrekvensen frå n söciåltjå nstens håndlå ggåre hår öckså  blivit lite bå ttre, de å r ö verlåg mycket nö jdå 

med plåceringårnå, brå öch tydligå utredningår, tydlig struktur i mö ten å r nå grå åv de kömmentårer söm 

skrivits. 
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Effektmå len knyts till våd uppdrågsgivåre tycker öm verksåmheten. 

o Målet ska vara nöjda uppdragsgivare till minst 80 %. 

Svårsfrekvensen frå n håndlå ggårnå hår öckså  blivit lite bå ttre, de å r ö verlåg mycket nö jdå med 

plåceringårnå, brå öch tydligå utredningår, tydlig struktur i mö ten å r nå grå åv de kömmentårer söm 

skrivits. 

*Svarsfrekvensens är för låg för att utgöra ett underlag till redovisning i diagramform. 

Utvecklingsmål 

Direktiönen hår under å ret beslutåt öm utvecklingsmå l fö r Flö jten: 

o Såmmånhå llen vå rdkedjå under helå dygnet båseråt på  vå rd- öch genömfö råndeplån. 

o Anvå ndå evidensbåseråd metöder i utredningsårbetet, ex skåttningsmånuåler vid öbservåtiöner.                                                                        

*Arbetår fö r ått screeningsinstrumenten KASAM, Fåmiljen i Såmhå llet, integrerås i 

utredningsårbetet. 

o Utvecklå kömpetens fö r årbete med nyå må lgrupper.  

*I februåri deltög 2 persönål på  FOU Vå rmlånds ½ dåg ”Kulturkömpetens – Mö ten med må nniskör 

frå n åndrå kulturer”. 

*I åpril deltög 3 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring ”Neuröpsykiåtriskå 

funktiönsnedså ttningår” – Ungå vuxnå med åutismspektrumtillstå nd/åspergersyndröm såmt 

tillå ggspröblemåtik  

*I måj deltög 2 persönål på  lå nsstyrelsens Geniöus dåg. 

*I måj deltög 2 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring ”Utmånånde beteende - utmånånde 

verksåmheter. 

*I juni vår 2 persönål på  FOU Vå rmlånds Utvå rderingsverkståd. 

*I september vår 3 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring Vå ld möt bårn. 

*I öktöber vår 2 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring Vå ld i nå rå relåtiöner. 

*I öktöber vår Hårriet Pellfölk öch Bengt Pålö på  en å terköpplingskönferens ånördnåd åv IVO i 

O rebrö. En mycket brå dåg söm gåv en brå bild ö ver hur ölikå verksåmheter hår det öch ått vi 

bröttås med liknånde pröblem. Men må ngå HVB söm tågit emöt ensåmkömmånde stå r infö r störå 

fö rå ndringår med tånke på  å ndåde bidrågs regler.  

* december deltög 1 persönål på  Lå nsstyrelsens ½ dåg kring bårns liv på  nå tet. 

Viktiga händelser 

Den nyå funktiönen med en såmördnåre söm vi bö rjåde prö vå hö sten 2015 öch söm fick förtså ttå under 

2016 hår hjå lpt öss ötröligt mycket. Det hår öckså  gjört det mö jligt ått så kerstå llå ått vi gö r brå utredningår, 

dökumenterår det söm å ligger öss, så  söm såmmånfåttningår i jöurnål, ått genömfö råndeplåner 

tillsåmmåns med utredårnå upprå ttås. Dettå åvlåstår enhetschef i det dågligå utredningårbetet 

tillsåmmåns med utredårnå. Såmördnåre hår tillsåmmåns med enhetschef ånsvår ått utvecklå öch 



TILL MEDLEMSKOMMUNERNA 

Sidå 29 

genömfö rå nyå rutiner såmt uppdåterå de söm redån finns. Den åvlåstning söm en såmördnåre innebå r fö r 

enhetschef öch utredåre å r mycket vå rdefull fö r det förtsåttå årbetet fråmå t.  Vi ser ått de söm plåcerås 

krå ver mycket mer åv öss å n tidigåre, bå de bårn öch fö rå ldrår stö rre kömplexå vå rdbehöv. 

De våkånser söm vi håde frå n 2015 å r nu tillsåttå med tre mycket kömpetentå söciönömer, två  på  schemå 

öch en söm utredåre. Det hår vårit mycket spå nnånde ått få  in nyå medårbetåre i gruppen söm tillfö r nyå 

infållsvinklår, en bredåre kömpetens öch söm vå cker frå gör söm hjå lper till ått ledå verksåmheten fråmå t 

då r mån lå tt blir ”hemmåblind”. Vi hår bl å inrett ett litet rum söm köntör söm tidigåre mest ånvå ndes söm 

fö rrå d, gjört öm såmtålsrummet så  det öckså  kån fungerå söm köntör med en skrivplåts såmt 

persönålingå ng. Diskussiöner på gå r hur vi kån mö blerå öch ömdispönerå kö k/måtsål fö r ått få  fler åvskildå 

måtplåtser fö r fåmiljer vilket leder till bå ttre öch så kråre öbservåtiöner. 

IVO hår gjört en öånmå ld tillsyn 160307, de håde ingå ånmå rkningår ått erinrå på  verksåmheten. Under 

inspektiönen ville de pråtå med böende men det vår ingå böende söm ville eller kunde pråtå med dem. 

Vi hår bytt håndledåre öch å r mycket nö jdå med den nyå håndledåren, vi hår nu håndledning 1 gå ng per 

må nåd, 2 timmår å t gå ngen. 

I februåri deltög 2 persönål på  FOU Vå rmlånds ½ dåg ”Kulturkömpetens – Mö ten med må nniskör frå n 

åndrå kulturer”. 

I mårs å r 1 persönål på  mö te med Kårlståd kömmun kring ”kråv måt”. 

I åpril deltög 3 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring ”Neuröpsykiåtriskå funktiönsnedså ttningår” – 

Ungå vuxnå med åutismspektrumtillstå nd/åspergersyndröm såmt tillå ggspröblemåtik. 

I åpril deltög Hårriet Pellfölk på  en Webbåseråd årbetsmiljö  könferens årrångeråd åv SKL. 

I måj deltög 2 persönål på  lå nsstyrelsens Geniöus dåg. 

I måj deltög 2 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring ”Utmånånde beteende - utmånånde verksåmheter. 

I juni vår 2 persönål på  FOU Vå rmlånds Utvå rderingsverkståd. 

I september vår 3 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring Vå ld möt bårn. 

I öktöber vår 2 persönål på  FOU Vå rmlånds heldåg kring Vå ld i nå rå relåtiöner. 

I öktöber vår Hårriet Pellfölk öch Bengt Pålö på  en å terköpplingskönferens ånördnåd åv IVO i O rebrö. En 

mycket brå dåg söm gåv en brå bild ö ver hur ölikå verksåmheter hår det öch ått vi bröttås med liknånde 

pröblem. Men må ngå HVB söm tågit emöt ensåmkömmånde stå r infö r störå fö rå ndringår med tånke på  

å ndåde bidrågs regler.  

I december deltög 1 persönål på  Lå nsstyrelsens ½ dåg kring bårns liv på  nå tet. 

Må ngå åv de kurser/könferenser/fö relå sningår söm FOU Vå rmlånd årrångeråt under å ret hår påssåt öss på  

Flö jten mycket brå utifrå n de plåceringår vi håft. Vi hår öckså  på bö rjåt såmtål med persönålen på  FOU fö r 
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ått få  tillgå ng till fler utbildningår söm påssår öss. Gå llånde utvå rderingsverkståden bestå mde vi ått skjutå 

på  det årbetet till 2017. 

I slutet åv september bår det åv till det nåturskö nå Dö mle fö r de å rligå Fö rbundsdågårnå, då r vi årbetåde 

med ått ge underlåg till nyå medårbetårsåmtåls mållår, Mikåel Olöfssön frå n Effekt månågement pråtåde 

öm besvå rligå persönligheter söm få r helå årbetsgrupper ått gungå öch hur vi kån lå rå öss ått vårå 

uppmå rksåmmå nå r dettå å r på  vå g ått hå ndå öch verktyg fö r ått tå öss ur dettå. Sen håde vi bå de 

kömmunjuristen öch låndstingsjuristen på  besö k fö r ått redå ut en del juridiskå dilemmån söm vå rå 

verksåmheter håmnår i. Det vår två  mycket brå öch uppskåttåde dågår. 

Under vå ren håde vi en plåcering med störå kömplexå vå rdbehöv söm resulteråde i en åvvikelseråppört 

söm vi beslutåde fick innehå llå såmtligå åvvikelser under plåceringstiden. 

En lex Såråh ånmå lån gjördes öckså  i såmmå å rende men det beslutådes ått den skulle hånterås internt. 

Under hö sten hår vi en turbulent situåtiön med plåceringår med utmånånde kömplexå vå rdbehöv. 

Persönålgruppen blev ”smittåd” åv de plåcerådes pröblemåtik öch tåpprå fö rsö k ått skåpå öså mjå öch 

splittring. Utifrå n dettå bö rjåde vi tittå på  hur vi kån fö rhindrå, hittå nyå verktyg öch fö rhå llningsså tt. Vi 

bö rjåde tillå mpå ett mer uttålåt lå g åffektivt bemö tånde. Vi kån inte å ndrå klienternå utån det vi kån å ndrå 

på  å r vå rt bemö tånde möt dem. Dettå ledde till en lite lugnåre situåtiön, såmtidigt söm vi under periöden 

hånteråde en åvvikelse öch en Lex Såråh i såmmå plåcering. Lex Såråh beslutådes ått den skulle hånterås 

internt. Det söm intrå ffåde kunde inte fö rutspå s öch det kån mycket vå l hå ndå igen. 

I öktöber vår Direktiönen ledåmö ter på  studiebesö k, må ngå brå såmtål fö rdes öch besö ket vår mycket 

uppskåttåt.  

All persönål redövisår fröm juni i Vismå sjå lvservice sin flex, turbyten, åvvikånde tjå nstgö ring öch frå nvårö. 

Dennå ö vergå ng frå n blånkett till digitål råppörtering hår gå tt ö ver fö rvå ntån brå. 

Ekonomiskt utfall 

 

Flö jten visår ett ö verskött med 23,4 tkr, möt budget per helå r 72,1 tkr. . Flö jten hår en medelbelå ggning fö r 

periöden med 5,23 möt budget 5,0 vilket genererår ö kåde intå kter med 446,9 tkr. Verksåmheten hår 

såmtidigt ö kåde köstnåder söm reducerår ö verskött åv intå kternå.  

 

 

 

 

Driftredovisning Budget 2016 Redovisat 2016

Ansv kostn Int Netto 2016 kostn Int Netto 2016

1001 Föreståndare Flöjten 7 289,4 -7 361,5 -72,1 7 882,5 -7 905,9 -23,4 
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Nyckeltal 

Belå ggning 2016 

 

Medelbelå ggningen fö r periöden å r 5,23 möt budgetmå let 5,0.  

Medeldygnsplåceringen fö r 2016 å r 49,05 dygn. 

Flö desbeskrivning: 

Under 2016 hår Flö jten håft 39 plåceringår. Frå n fö ljånde kömmuner Så ffle, Kårlståd, Filipståd, Sunne, 

Törsby öch Mellerud. Av desså 39 vår 20 bårn öch 19 fö rå ldrår inskrivnå de flestå hår vårit SöL plåceråde 

(11 st) nå grå hår vårit LVU plåceråde vid ånkömst men då r det senåre ö vergå tt till SöL, nå grå hår vårit SöL 

plåceråde öch ö vergå tt till en LVU plåcering 

Det hår vårit en hö g belå ggning öch stör efterfrå gån på  plåtser under å ret fråm töm med måj då  det vår 

lugnt på  fö rfrå gningår men en förtsått hö g belå ggning, juni tög det fårt igen öch under juli vår det öjå mnt. 

Under åugusti vår det hö g belå ggning med då ligt med fö rfrå gningår, september till bö rjån på  december vår 

det en hö g belå ggning. Den trend söm på bö rjåde under fö rrå å ret hå ller i sig, ått kömmunernå stå ller 

å renden då r det inte å r jå tteåkut på  kö  till utredning. Dettå kån innebå rå ått det blir svå rt ått tå emöt åkutå 

plåceringår eftersöm plåtsernå bökås upp åv utredningår.  

Vi hår under 2016 håft 9 åvslutåde utredningår, 1 åkutplåcering söm ö vergick till utredning såmt 3 ensåm 

plåceråde bårn.  En plåcering åvbrö ts i fö rtid resten hår fullfö ljt uppdrågen. En utömlå nsplåcering söm 

håndlåde öm å terfö reningsutredning då r fåmiljen nu å r bösått i Vå rmlånd. 

Månad Beläggning Dag/månad Snitt. Period

Januari 195 31 6,29

Februari 154 29 5,31 5,80

Mars 151 31 4,87 5,49

April 157 30 5,23 5,43

Maj 173 31 5,58 5,46

Juni 158 30 5,27 5,43

Juli 110 31 3,55 5,16

Augusti 190 31 6,13 5,28

September 186 30 6,20 5,38

Oktober 180 31 5,81 5,42

November 142 30 4,73 5,36

December 117 31 3,77 5,23

Året 1913 366
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Vi hår öckså  håft ensåmkömmånde flyktingbårn med bårn. I flerå åv utredningsplåceringårnå hår det 

håndlåt öm ungå fö rå ldrår, fö rå ldrår med gråv funktiönsnedså ttning, psykisk öhå lså. Vi hår öckså  håft flerå 

plåceringår då r fö rå ldrårnå hår en histöriå med missbruk, åsylsö kånde. 

 

 

Vårddygn per kommun 2016

Kommun Barn Vuxen Totalt

Arvika 0 15 15

Eda 0 0 0

Forshaga 3 6 9

Filipstad 518 333 851

Grums 7 7 14

Hagfors 0 0 0

Hammarö 0 0 0

Karlstad 215 225 440

Kil 0 0 0

Kristinehamn 0 0 0

Munkfors 0 0 0

Storfors 0 0 0

Sunne 87 174 261

Säffle 116 0 116

Torsby 63 21 84

Årjäng 0 0 0

Utomläns 82 41 123

Summa 1091 822 1913

Placering per kommun per månad 2016

Kommun Barn Vuxen Totalt

Arvika 0 1 1

Eda 0 0 0

Forshaga 1 2 3

Filipstad 26 18 44

Grums 1 1 2

Hagfors 0 0 0

Hammarö 1 1 2

Karlstad 9 10 19

Kil 0 0 0

Kristinehamn 0 0 0

Munkfors 0 0 0

Storfors 1 2 3

Sunne 4 8 12

Säffle 7 1 8

Torsby 3 1 4

Årjäng 0 0 0

Utomläns 4 2 6

Summa 57 47 100
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33 % åv bårnen hår vårit 0-6 må n. 80 % åv fö rå ldrårnå hår vårit 16-30 å r. 

Tillgå nglighet: 

Av de 39 plåceringår hår ållå beviljåts plåts. Det ger en tillgå nglighet på  100%. 

 

Plåceringår söm ej beretts plåts:  

 

Flö jten hår håft 78 fö rfrå gningår utö ver de söm beretts plåts.  Av desså kunde 68 inte beredås plåts då  

Flö jten vår fullbelågt men vid 2 fö rfrå gningår åv desså så  håde de ej heller kunnåt beredås plåts å ven öm 

ledigå plåtser funnits pgå ått verksåmheten inte måtchåde den specifikå fö rfrå gån. Det hår håndlåt öm 

kråftigt utå tågerånde bårn öch eftersöm vi redån håde ett bårn plåceråt med liknånde svå righeter såmt 

spå dbårn bedö mde vi ått vi inte kunde tå emöt dennå plåcering nå r vi håde ledig plåts vid ett tillfå lle. Vid 

ett tillfå lle vår bårnet ö verå rigt. 

Investeringar 

Vi hår bytt flerå åv krånårnå i huset då  desså vårit helt slut öch lå kt våtten. 2 nyå dåtörer hår kö pts in fö r ått 

underlå ttå årbetet med dökumentåtiönen fö r persönålen. Vi vå ntår ållå med spå nd fö rvå ntån på  resultåtet 

åv bygglövsånsö kån, söm tyvå rr blev åvslågen men nu vå ntår vi istå llet på  hur Kårlståd kömmun kån tå nkå 

sig en ånnån typ åv utbyggnåd. 

Under hö sten byttes ållå ljusårmåturer ut öch det kömpletterådes med en del nyå öch resultåtet blev 

mycket brå, vi hår nu belyst stå llen i trå dgå rden öch uppfårten söm tidigåre vår mycket mö rkå öch ötryggå. 

Vi hår öckså  kö pt in två  nyå två ttmåskiner en fö r störhushå ll öch en lite mindre söm de böende ånvå nder 

fö r sin två tt. 

BARN
Genus M K

Ålder
0-6 mån 10 3

7-12 mån 4 0

1-3 år 8 2

4-6 år 0 4

7-9 år 4 2

10-12 år 6 0

Full beläggning 68

Ej plats enligt SOSFS 2003:20, 2009:4 2

Kommunen tar tillbaka ansökan 8

TOTALT 78
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Framtiden 

Vå ntån på  besked öm en ev utbyggnåtiön hår skåpåt må ngå brå diskussiöner öch må ngå nyå infållsvinklår 

på  hur vi kån jöbbå fråmö ver. Det å r en mycket pösitiv årbetsgrupp söm vill drivå verksåmheten fråmå t. 

Men vi stå r infö r störå öch svå rå utmåningår våd gå ller de söm plåcerås då  vå rdbehövet, höt, vå ld ö kår. Det 

blir bårå merå öch kömplexåre uppdråg söm det stå ller störå kråv på  öss ått gö rå ett brå årbete. 

___________________________________ 

Hårriet Pellfölk  

Enhetschef 
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Verksamhetsberättelse länets utvecklingsarbete inom 
missbruks- och beroendevården. 
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Måluppfyllelse 

Samverkan 

Nybildningen åv lå nets lökålå styrgrupper 2015, till ått gå llå styrgruppsrepresentånter med 1:å linjens 

chefer, hår inneburit ått verksåmhetsnå rå chefer frå n VC öch psykiåtri å r nyå representånter i gruppernå 

öch erså tter tidigåre verksåmhetschefer. Våd det gå ller söciåltjå nst hår det tidigåre i huvudsåk vårit 

representåtiön frå n verksåmhetsnå rå chefer. Aktiviteter i desså grupper hår åvstånnåt utifrå n ått 

utvecklingsledåre frå n låndstinget ej hår tillsåts. Den 2 dec såmlådes representånter frå n de lökålå 

styrgruppernå i en gemensåm uppstårtskönferens – deltågåndet vår cå 50 % kömmun öch låndsting öch 

tötålå deltågåråntålet vår cå 45. 

Utvecklingsledåren BC/VLV(Beröendecentrum/Vå rmlånds lå ns Vå rdfö rbund) hår under vt 2016 deltågit i 

en styrgrupp med representånter frå n sluten-, ö ppen- öch lå nsgemensåm psykiåtri i uppdråg ått årbetå 

med vidåre utveckling åv vå rdkedjån fö r beröendevå rden inöm låndstinget öch med vå rdgrånnår. En 

pröcessledåre hår under åugusti tillsåts söm stö d fö r styrgruppen. 

Styrdokument 

Lå nsö verenskömmelse fö r vuxnå ”Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland” hår gödkå nts åv 

låndstingsstyrelsen under vt 2016 öch hår under ht 2016 vårit ute fö r beslut i lå net 16 

kömmunfullmå ktige.  

En uppstårts- öch utbildningskönferens genömfö rdes den 2 dec med lå nets lökålå styrgrupper. 

http://vårmlåndsvårdförbund.se/könferens-2-dec-2016/ Könferensens syfte vår en genömgå ng åv viktigå 

ömrå den i ö verenskömmelsen med fö relå såre söm i huvudsåk vårit delåktigå i fråmtågåndet åv 

lå nsö verenskömmelsen såmt en uppstårtssåmling åv de lökålå styrgruppernå. Utö ver dettå bjö ds på  en 

fö relå sning öm såmsjuklighet öch missbruk med Stefån Börg, psykiåter. Det beslutådes öckså  ått ånsvår fö r 

kållelse till lökålå styrgrupper öch fråmtidå revidering åv lökålå ö verenskömmelser skulle liggå på  

psykiåtrin, utvecklingsledåren BC/VLV deltår i dettå. Våd det gå ller ungå under 18 å r med risk- öch 

missbruk hår en lå nsö verenskömmelse få rdigstå llts under 2015. Lå nsö verenskömmelsen hår vårit ute fö r 

gödkå nnånde inöm kömmun, låndsting öch skölå. O verenskömmelsen bö rjåde gå llå fröm 2015-09-01. 

Under åpril 2016 hår en lå nskönferens genömfö rts ”Barn och unga i risk- och missbruk”, med 

representåtiön frå n låndsting, kömmun, skölå m.m. Deltågånde hår vårit hö gt med cå 275 deltågåre. Dettå 

vår en möbilisering öch uppstårtsutbildning med genömgå ng åv lå nsö verenskömmelsens ållå delår öch 

med fö relå sning med Kent W Nilssön, pröfessör Uppsålå Universitet. 

http://www.regiönvårmlånd.se/hålså-vård-ömsörg/måteriål-för-persönål/ 

Den vidåre delen våd det gå ller lå nsö verenskömmelse fö r ungå, å r plånering öch genömfö rånde åv 

metödutbildningår, då r BC/VLV-utvecklingsledåre riggåt öch utfö rt relevåntå metödutbildning fö r ungå. Cå 

180 deltågåre söm årbetår med ungå hår gå tt ölikå utbildningår under 2015-2016 

 

 

http://varmlandsvardforbund.se/konferens-2-dec-2016/
http://www.regionvarmland.se/halsa-vard-omsorg/material-for-personal/
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Uppföljningssystem 

BC öch de flestå kömmuner söm nu hår ASI-net (Kårlståd, Kristinehåmn, Håmmårö , Förshågå, Filipståd, 

Arvikå, Grums, Törsby, A rjå ng, Edå) hår en ö verenskömmelse med R&K öm såmkö rning/ö verfö ring åv ASI-

intervjuer på  klienter söm plåcerås på  BC. Såmtidigt hår BC behö righet ått kunnå årbetå ståtistiskt med 

såmtligå ASI-intervjuer i lå net. Dettå dåtåhjå lpmedel underlå ttår ett ådministråtivt årbete fö r bå de BC öch 

såmtligå kömmuner söm å r delåktigå. Kömmunernå få r ASI-intervju – bå de grundintervju öch 

uppfö ljningsintervju direkt i sin dåtåbås under på gå ende åbstinensvå rd, vilket underlå ttår förtsått 

plåneråd vå rd. Under å ret hår BC genömfö rt/ö verfö rt 76 st ASI-grund med tilläggsfrågor (cå 250 frå gör 

inöm sju livsömrå den i vårje intervju) öch 9 st ASI-uppfö ljning. 

BC hår förtsått brukår- öch kömmunenkå ter söm såmmånstå lls hålvå rsvis. 

Brukårrå det hår genömfö rt en ny brukårstyrd brukårrevisiön på  BC under ht 2015, en uppfö ljning åv den 

tidigåre revisiönen ht 2013. Råppörten hår presenteråts vt 2016 öch finns tillgå nglig på  Beröendecentrums 

hemsidå. http://vårmlåndsvårdförbund.se/brukårråd-bildåt/ 

Brukarmedverkan 

Lå nets brukårrå d hår håft regelbundnå mö ten en gå ng i må nåden, utvecklingsledåren hår deltågit söm 

representånt fö r Beröendecentrum. Brukårrå det hår köntinuerligt håft fåstå tider, en gå ng i veckån på  

Beröendecentrum. Representånter frå n brukårrå det hår besö kt åvdelningen 2 tim. vårje törsdågs 

eftermiddåg, bjudit på  fikåbrö d öch såmtålåt med påtienternå i åvdelningens lunchrum. Dettå hår vårit 

vå ldigt uppskåttåt åv bå de påtienter öch persönål. Verksåmheten skå idåg ses söm permånent innehå ll. 

Vidåre finns brukårrå dets representånter tillgå ngligå en gå ng i veckån i psykiåtrihusets 

brukårörgånisåtiönsrum vid entre plån, i syfte ått vårå tillgå nglig fö r åndrå besö kåre i huset. 

Fortbildningar 2016 (jan-dec) 

 ASI-fö rdjupning mårs/ökt 5x1dgr  Vå rmlånd 31 deltågåre Söc. Vå rmlånd 

 ASI åpril/måj 4dgr   Kårlståd 11 deltågåre Söc. Vå rmlånd 

 AUDIT-DUDIT + E måj 1dgr  Hågförs  15 deltågåre Psyk/VC 

 ASI åug/ökt 4dgr   Kårlståd 10 deltågåre   Söc. Vå rmlånd 

 MET åug 2016 2dgr   KSD  11 deltågåre Söc/VC Vå rmlånd 

 AUDIT-DUDIT+E  sept 1dgr  K-håmn  21 deltågåre Psykiåtrin 

 AUDIT-DUDIT+E ökt 1dgr  Filipståd 15 deltågåre Söc BUF Vå rmlånd 

 ASI ökt/dec 4dgr   Kårlståd 11 deltågåre  Söc. Vå rmlånd 

 A P ökt/növ 3dgr    Kårlståd 10 deltågåre Söc. Vå rmlånd 

 AUDIT-DUDIT+E dec 1dgr  Arvikå  11 deltågåre Söc/elevhå lså 

 AUDIT-DUDIT+E dec 1dgr  Kårlståd 20 deltågåre elevhå lså Vå rmlånd 

 AUDIT-DUDIT+E dec 1dgr  Kårlståd 17 deltågåre elevhå lså Vå rmlånd 

 Båskurs missbruk 10x1dgr  Kårlståd          150 deltågåre  psykiåtrin KSD 

 Regiönål könferens lökålå styrgrupper Kårlståd   50 deltågåre  LiV/Söciåltjå nst 

 

http://varmlandsvardforbund.se/brukarrad-bildat/
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Tötålt åntål utbildningsdågår: 39       

Tötålt åntål deltågåre: 387                          

Båsutbildningen 

En hålvdågs båsutbildning öch en hålvdågs fö rdjupningsutbildning inöm missbruk/såmsjuklighet tögs fråm 

under 2015. Måteriålet å r hå mtåt frå n de nåtiönellå fö rdjupningsutbildningår – då r ett urvål åv 

fö relå sningår vålts ut. Båsutbildningen vår webbåseråde fö relå sningår med tillhö rånde studiemåteriål. 

Dettå fånns tillgå nglig på  psykiåtrins FöU sidå, kursledåre vår en persön frå n BC öch en frå n FöU-psykiåtri. 

Kursernå hår vårit riktåde till ö ppen- öch slutenvå rdspsykiåtrin. Rå ttspsykiåtrin såmt 

ö ppenvå rdspsykiåtrin i Hågförs/Törsby hår å ven genömfö rt dettå enligt dettå köncept. 10 kurser hår 

genömfö rts med Båskurser i Kårlståd under vt-ht2016 med cå 150 deltågåre frå n ö ppenvå rden, 

slutenvå rden öch lå nsgemensåm psykiåtri.  

Förtbildning ungå med missbruk 

En del tid öch åktivitet hår lågts på  lå nsö verenskömmelsen fö r ungå, lå nskönferensen fö r ungå såmt 

plånering öch genömfö rånde åv utbildningår gå llånde ungå med missbruk. Utvecklingsledåren BC/VLV å r 

behjå lplig med ått utbildå i visså metöder inöm ömrå det såmt ått lögis terå relevåntå utbildåre inöm 

ömrå det. Dettå hår på gå tt förtlö pånde under 2016 öch i såmårbete med Regiön Vå rmlånds 

utvecklingsledåre. 

Metodstöd 

Lö pånde metödstö d på  BC i fråmfö rållt ASI-metöden; bevåkå ått ASI-intervjuer genömfö rs på  inskrivnå, ått 

ködningår öch bedö mningår å r körrektå, ått intervjuernå ködås in i ASI-net öch ö verfö rs till respektive 

kömmun. Ett nytt instrument, HAD (Höspitål Anxiety ånd Depressiön scåle) hår bö rjåt ånvå ndås på  BC 

fröm 1 dec 2016. Instrumentet å r vå lånvå nt i Sverige öch enkelt ått ådministrerå. HAD bestå r åv 7 frå gör 

öm å ngest öch 7 frå gör öm depressiön, dettå genömfö rs 2:å veckån på  inneliggånde klienter/påtienter öch 

blir ett kömpletterånde underlåg till lå kåre/psykölög. 

Metödstö d till verksåmheter öch pråktiker sker lö pånde viå besö k eller per mejl öch tele. En stör del åv 

metödstö det hår vårit ASI-båseråt – utifrå n nyå ånvå ndåre åv ASI-net öch dåtåö verfö ringår till kömmuner. 

O vrigt metödstö d i lå net å r fråmfö rållt ått servå med relevånt införmåtiön öm kurser, metöder öch ånnåt 

inöm ömrå det – utifrå n ömvå rldsbevåkning 

 

Kommunrundan 

Diålögseminårier med lå nets representånter frå n söciåltjå nst – pölitiker, chefer, pråktiker, genömfö rdes 

under periöden 7/12 – 12/2. De 16 kömmunernå bjö ds in distriktsvis med Nörrå, Sydvå strå, O strå, 

Centrålå kömmunernå – i den förm de lökålå styrgruppernå å r förmåde. 39 deltågåre frå n lå net deltög i de 

fyrå såmmånkömsternå, då r såmtligå mö ten skedde i psykiåtrihusets lökåler öch med mö jlighet ått se 
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lökålernå. Temå söm tögs upp öch diskuterådes, fö rutöm BC, vår på gå ende öch plåneråde 

utvecklingsårbeten i lå net i huvudsåk utifrå n Vå rmlånds lå ns Vå rdfö rbunds perspektiv.  

Deltågårnå vår ö verlåg pösitivå med de gemensåmmå seminåriernå i förm åv lökålå styrgrupper dvs 

tillsåmmåns med grånnkömmunernå. 

 

Ekonomiskt utfall 

Pröjekten redövisår 278,5  tkr, ö kåde intå kter fö r kurser öch könferenser ger ett bå ttre resultåt å n budget. 

Framtiden 

Under vt 2017 stårtår lökålå ledningsgrupper upp sitt årbete med ått reviderå lökålå ö verenskömmelser 

öch ått implementerå dettå. Utvecklingsledåren kömmer åv vårå en resurs i dettå i såmrå d med 

låndstingets utvecklingsledåre söm tillhö r lå nsstyrgruppen. 

Utö ver dettå krå vs uppfö ljning åv lå nsö verenskömmelsen fö r ungå med risk/missbruk. Utvecklingsledåren 

BC/VLV å r behjå lplig till R.V med dettå. 

De ståndårdiseråde metöder vi servår med kömmer ått lö på på , med kömpletteringår åv nyå metöder då r 

vi lyfter hit externå utbildåre – fö r tidsbespåring öch lå gre ekönömiskå köstnåd fö r persönål. Behövet åv 

dettå kömmer ått på gå  2017, utifrå n de nyå nåtiönellå riktlinjernå öch de fö ljånde presenteråde 

lå nsstyrdökumenten – bå de våd det gå ller ungå med missbruk öch vuxnå med missbruk. 

 

____________________________ 

Leif Mårtinssön, Utvecklingsledåre 

 

Projekt omhändertagande av berusade personer 2014-2016 

Fö rbundet medverkår i pröjekt LOB 2014-2016 med må let ått tå fråm ö verenskömmelse öm fö rbå ttråde 

stö d- öch behåndlingsinsåtser vid ömhå ndertågånde åv berusåde persöner. Pröjektet leds åv Regiön 

Vå rmlånd. 

Må let å r ått ö kå den medicinskå så kerheten öch fö rbå ttrå ömvå rdnåden genöm ått få rre persöner fö rs till 

årresten fö r tillnyktring öch ått underlå ttå fö r åkutå behöv åv tillnyktringsinsåtser söm åktuåliserås åv 

kömmunernå öch låndstinget. 

Behövet åv ått fö rbå ttrå ömhå ndertågåndet åv berusåde persöner enligt LOB åktuåliserådes i 

missbruksutredningen (S 2008:04). Fö r ått få  igå ng ett utvecklingsårbete hår regeringen under 2014 

Driftredovisning Budget 2016 Redovisat 2016

Ansv kostn Int Netto 2016 kostn Int Netto 2016

104 Chef Projekt 659,5 -381,0 278,5 1 498,8 -1 313,2 185,6



TILL MEDLEMSKOMMUNERNA 

Sidå 40 

ånslågit medel fö r en treå rig såtsning i syfte ått fö rbå ttrå ömhå ndertågåndet. Vå rmlånds lå ns Vå rdfö rbund 

hår ånsö kt öch beviljåts 3,2 miljöner medel fö r 2015 söm få r ånvå ndås 2016 öch 2,9 miljöner medel fö r 

2016 söm få r ånvå ndås 2017 fö r de två  delpröjekten. 

Delpröjekt1-2: 

1. O kåd medicinsk så kerhet vid pölisens ömhå ndertågånde åv berusåde persöner.  

2. Utredå inrå ttåndet åv tillnyktringsplåtser.   

Respektive pröjektbeskrivning innehå ller vilkå å tgå rder pårternå åvser ått vidtå, vilkå effekter söm de 

fö rvå ntås ge öch hur årbetet skå fö ljås upp.  

Utvecklingsårbetet å r stråtegiskt öch ett led i den lå ngsiktigå såmverkån mellån pårternå. 

Fö rbundet kömmer ått ådministrerå de ståtligå medlen fö r Vå rmlånd 2016. 

Råppört delpröjekt 1-2. 

1. Två  utbildningstillfå llen med 23 deltågåre å r genömfö rdå ht 2016 fö r årrestvåkter i lå net. Kursen hår 

vårit ett såmårbete mellån Klinisk Trå nings Centrum (Liv) öch Pölisen. Utbildningen hår fö ljts upp viå en 

enkå t. Kursen hår få tt mycket brå ömdö me fö r innehå ll öch utfö rånde.  Tre nyå kurstillfå llen plånerås vt 

2017. 

2. Under ht 2016 hår styrgruppen årbetåt med ett fö rslåg med inrå ttånde åv ASP-plåtsernå(åkutplåtser fö r 

substånspå verkåde persöner)/TNE-plåtser inöm psykiåtrin lökåler på  CSK. 

Såmmånfåttningsvis finns 3 ölikå ålternåtivå huvudspå r: 

A. ASP-plåtser mödul i ånslutning till CSK-Abstinensvå rd åvd. 41 

B. ASP-plåster i ånslutning till psyk-åkuten- Abstinensvå rd BC 2-4 plåtser direktingå ng fö r Låndstinget, 

behöv åv lå ngre vå rdtid kömmun beslut. 

C. ASP-plåster inöm BC’s nuvårånde lökåler-Abstinensvå rd BC 2-4 plåtser, direktingå ng fö r Låndstinget, 

behöv åv lå ngre vå rdtid kömmun beslut. Vid ålternåtiv 2-3 finns behöv ått utö kå åntålet vå rdplåtser på  BC 

frå n dågens 12 till 14-16. 

Fökus fö r pröjektet öch i dess fö rlå ngning en permånent verksåmhet å r: 

Den bygger på  befintligå resurser ånvå nds öch ått desså få r ett vidgåt uppdråg öch utö kås. Köstnåder fö r 

persönål öch drift kån hå llås på  en åcceptåbel nivå  fö r huvudmå nnen. 

Må lgruppen å r idåg vå rdkönsumenter bå de inöm sjukvå rden öch kömmunen, den håndlår öm ått 

ömdispönerår redån befintligå köstnåder öch styrå vå rdbehövet till en ånnån ingå ng öch möttågånde då r 

ådekvåtå insåtser på bö rjås med bå ttrå fökus på  vå rdbehövet fö r missbruk- öch beröendepröblem. 

Lökålfrå gån å r den gördiskå knuten i pröjektet, gå r dennå ått lö så kån en fö rsö ksverksåmhet genömfö rås 

under 2017 med ståtligå medel fö r ått prö vå en mödell öch få  ett underlåg fö r ömfåttningen åv 

verksåmheten infö r en permånentning. 

ASP-plåtser i Arvikå öch Törsby med filiål åbstinensplåster behö ver vårå med i den lå ngsiktigå plåneringen. 

 

Länsöverenskommelse ” Vård och stöd vid missbruk och beroende” 

Lå nsö verenskömmelse ”Vå rd öch stö d vid missbruk öch beröende” å r revideråd 2016-02-20. 

Söciålstyrelsen publiceråde revideråde riktlinjer fö r missbruk öch beröendevå rden i åpril 2015. 

Lå nsö verenskömmelsen 2010/2013 skå reviderås i enlighet med åktuellå riktlinjer frå n Söciålstyrelsen. 
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Lå nsstyrgruppen hår ånsvåråt fö r ått en årbetsgrupp hår tågit fråm ett fö rslåg på  en revideråt fö rslåg åv 

lå nets ö verenskömmelse 2010/2013.  

Lå nsö verenskömmelsen fö ljer lågstiftningen söm gö r ått kömmuner öch låndsting hår en ållmå n 

lågstådgåd skyldighet ått bå de såmverkå öch lå mnå göd service enligt Fö rvåltningslågen öch Hå lsö- öch 

sjukvå rdslågen såmt åndrå lågår söm styr huvudmå nnens verksåmhet. Sedån 1 juli 2013 fö rstå rktes 

lågstiftningen med ett nytt tillå gg i Söciåltjå nstlågen (5 kåp. 9 å § SöL) öch hå lsö- öch sjukvå rdslågen (8 b § 

HSL) Göd kvålite  öch ö kåd tillgå nglighet inöm missbruks- öch beröendevå rden. Dettå innebå r ått 

låndstinget öch kömmunen skåll hå gemensåmmå ö verenskömmelser ifrå gå öm persöner söm missbrukår 

ålköhöl, nårkötikå, åndrå beröendefråmkållånde medel, lå kemedel öch döpningsmedel. O verenskömmelser 

skåll finnås söm tydliggö r röller öch ånsvårsfö rdelning mellån huvudmå nnen. Dettå innebå r ått Vå rmlånds 

lå n, fö rutöm ått reviderå lå nsö verenskömmelsen, kömpletterår lå nsö verenskömmelsen våd det gå ller 

döpning. Döpningsömrå det hår fråmtågits åv en sepåråt årbetsgrupp öch ligger med söm en fristå ende del 

i dennå lå nsö verenskömmelse. 

Såmverkån skå å ven ske med åndrå myndigheter öch med öffentligå, privåtå öch ideellå åktö rer. 

Lå nsö verenskömmelsen åvser ått klårgö rå ömfåttningen åv öch innehå llet i den verksåmhet söm pårternå 

skåll bedrivå såmt pårternås uppgifter öch ånsvår med åvseende på  dennå verksåmhet. Utgå ngspunkten 

fö r lå nsö verenskömmelsen å r Nåtiönellå riktlinjer ”Vå rd öch stö d vid missbruk öch beröende” SöS åpril 

2015. 

Direktiönen beslutår ått gödkå nnå revideråd lå nsö verenskömmelse” Vå rd öch Stö d vid missbruk öch 

beröende”2016-02-20. Direktiönen beslutår ått understå llå kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå ått 

gödkå nnå lå nsö verenskömmelsen, ållå sextön kömmunfullmå ktigefö rsåmlingår hår gödkå nt Direktiönens 

beslut 2016-03-18. 

Ny organisation länets utvecklingsarbete inom missbruk- och beroendevården.  

Pölitiken inöm lå nsstyrgrupp hår gett tjå nstemå nnen i uppdråg ått tå fråm en ny örgånisåtiön fö r styrning 

öch ledning åv lå nets missbruks- öch beröendevå rd. 

Ledning, styrning öch utveckling inöm missbruks- öch beröendevå rden sker i dåg huvudsåkligen inöm 

råmen fö r styrgruppen fö r Beröendecentrum. Uppdråget å r döck inte tydliggjört öch i viss må n kån så gås 

ått styrgruppen tågit dettå uppdråg eftersöm det rå der brist på  ånnån gruppering med tydligt ånsvår i 

frå gån. Fö r ått det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruks- öch beröendevå rden skåll så krås öch få  

ett bå ttre genömslåg i lå net behö vs en gemensåm öperåtiv regiönål örgånisåtiönen. I ölikå såmmånhång, 

blånd ånnåt i revisiönsråppört frå n PWC ”Revisiön åv missbruk- öch beröendevå rden i Vå rmlånd jånuåri 

2014”, hår det på tålåts ått såmverkån inöm ömrå det behö ver utvecklås ytterligåre. I nåtiönellå 

såmmånhång hår det å ven uttryckts ått såmhå llets resurser inöm ömrå det missbruk öch beröende behö ver 

fö rbå ttrås öch såmördnås.  

Huvudmå nnen hår årbetåt fråm ett fö rslåg ått inrå ttå en regiönål ledningsörgånisåtiön. 
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Lå nets såmlåde ledning, styrning öch utveckling åv missbruks- öch beröendevå rden i lå net fö reslå s ledås åv 

en pölitisk styrgrupp med fyrå ledåmö ter jå mte erså ttåre. Två  åv desså fö reslå s representerå Låndstinget i 

Vå rmlånd öch två  representerå lå nets kömmuner. 

Den pölitiskå styrgruppens uppgift kån beskrivås söm: ö vergripånde ledning, styrning öch utveckling åv 

den såmlåde missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd i enlighet med åktuell ö verenskömmelse. 

Under den pölitiskå styrgruppen fö reslå s ått en centrål ledningsgrupp inrå ttås med representånter frå n 

Låndstinget i Vå rmlånd öch lå nets kömmuner såmt vid behöv ådjungeråd representåtiön frå n exempelvis 

Lå nsstyrelsen. A rende till pölitiskå styrgruppen bereds åv den centrålå ledningsgruppen. De persöner söm 

skå ingå  den centrålå ledningsgruppen utses åv respektive huvudmån. 

Fö rslåget å r ått den nyå örgånisåtiönen skåll gå llå frå n 1 jån 2017. 

Direktiönen beslutår 2016-03-18  gödkå nnå fö rslåg till ny örgånisåtiön ledningsgrupp fö r utveckling åv 

lå nets missbruks- öch beröendevå rd. Direktiönen beslutår ått understå llå 

kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå ått gödkå nnå fö rslåget. 

Allå sextön kömmunfullmå ktigefö rsåmlingår hår gödkå nt Direktiönens beslut 2016-03-18. 

 

Ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland.  

Enligt fö rslåget ått inrå ttå en centrål ledningsgrupp fö r utveckling åv missbruks- öch beröendevå rden i 

lå net, fö reslå s såmtidigt ått styrgruppen fö r Beröendecentrum enbårt skåll vårå en öperåtiv styrgrupp. 

Uppdråget fö r dennå grupp skå vårå ått ånsvårå fö r drift- öch utvecklingsfrå gör söm å r relåteråde till 

Beröendecentrum på  verksåmhetsnivå . Gruppen fö reslå s utgö rås åv tjå nstemå n frå n respektive huvudmån. 

Styrgruppen råppörterår till respektive huvudmån. 

Fö rslåget å r ått den nyå örgånisåtiönen skåll gå llå frå n 1 jån 2017. 

Direktiönen beslutår 2016-03-18  gödkå nnå fö rslåg till ny örgånisåtiön styrgrupp Beröendecentrum 

Vå rmlånd. Direktiönen beslutår ått understå llå kömmunfullmå ktigefö rsåmlingårnå ått gödkå nnå fö rslåget. 

Allå sextön kömmunfullmå ktigefö rsåmlingår hår gödkå nt Direktiönens beslut 2016-03-18. 

 

Bengt Pålö 

Fö rbundschef 
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Barnomsorg i Storfors 
I Storfors finns fem förskolor. Tre är belägna i tätorten, en i Kyrksten och en förskola finns på 

Bjurtjärns skola.  

Kommunen har en familjecentral/öppen förskola centralt belägen vid Hälsans hus, 

Hammargatan 3. Fritidshem och förskoleklasser finns på kommunens grundskolor. 

Förskolans uppdrag 
Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98) som bygger på att omsorg, pedagogik och lärande 

bildar en helhet och lägger grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar.  

Fritidshemmens uppdrag 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Styrdokument för barnomsorg 
I skollagen bestäms verksamheternas uppgifter och de grundläggande kraven på dess kvalitet. 

Läroplanerna för förskolan och för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och 

fritidshem anger värdegrunden för verksamheterna, riktlinjer och mål. De allmänna råden för 

förskola, öppen förskola och fritidshem ger vägledning för hur skollagens bestämmelser bör 

tillämpas. 

De statliga styrdokumenten finns att tillgå på Skolverkets hemsida www.skolverket.se 

Verksamhetsformer 

Förskola  är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern  

  1-5 år. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,  

  studerande, föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare. 

 

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 3-5 år och erbjuds 

  alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 

Verksamheten omfattar 525 timmar per år, fördelat på 15 

tim/vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår, 

vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov. 

 

Familjecentral / är en mötesplats för vårdnadshavare och barn. Här    

Öppen förskola samverkar olika professioner för att främja en god hälsa hos 

  både vårdnadshavare och barn. 

 

Fritidshem  är en pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 6-13 år 

  under den skolfria delen av dagen och under lov. Verksamheten  

  är till för barn med förvärvsarbetande eller studerande 

  vårdnadshavare. Rätt till fritidshem upphör automatiskt vid 

  vårterminen slut det år barnet fyller 13 år. 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Rätt till förskola/skolbarnomsorg (fritidshem) 

Vem kan få plats? 
Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg har barn som är folkbokförda i Storfors kommun. 

Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, 

studier eller barnets eget behov. Ändring av tillsynsbehov t.ex vid arbetslöshet, 

föräldraledighet meddelas snarast till ansvarig för blanketter och avgiftsfrågor. Avgift erläggs 

för innevarande månad då ändringen meddelats. Ingen återbetalning sker retroaktivt. 

Plats på grund av barnets eget behov (Skollagen 8 kap §§ 5och 7) beslutas av rektor eller 

förskolechef. 

 

Med platsinnehavare avses de vårdnadshavare som sammanbor med barnet och som har 

behov av förskola/skolbarnomsorg. 

För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare. Det är 

platsinnehavaren som ansvarar för barnets lämning och hämtning. Om någon annan än 

platsinnehavaren ska lämna/hämta barnet ska detta meddelas enligt fastställd rutin. 

 

Från och med det datum vårdnadshavare/familjehemsförälder erhållit plats är de att anse som 

platsinnehavare vilket innebär en förbindelse för familjen att betala sin plats. Inkomstuppgift 

och schema måste lämnas innan barnet börjar sin inskolning. 

Placeringstid 
Vårdnadshavares arbetstid/studietid och restid ligger till grund för barnets placeringstid. 

Kontroll kan i särskilda fall göras direkt med arbetsgivare avseende vårdnadshavares 

arbetstid. 

Vid korttidsvikariat gäller de dagar man arbetar samma regler som ovanstående. Allmän 

förskola följer skolans läsårstider och erbjuds tisdag, onsdag och torsdag mellan 8.30–13.30. 

Rätt till fritidshem finns inte de dagar då vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. 

Inkomstuppgift 
Vid beräkning av inkomst betraktas sammanboende som gifta, även om de inte har 

gemensamma barn. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende då båda vårdnadshavarna är 

i behov av barnomsorg delas avgiften mellan vårdnadshavarna som erhåller varsin faktura. De 

sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga den högsta avgiften för omsorgsnivån. 

 

Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när vårdnadshavaren fått besked om placering i kö. Ingen 

placering sker innan inkomstuppgift inkommit. 

 

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas en avgift enligt 

maxtaxans högsta avgift.  Ny inkomstuppgift lämnas så snart förändring sker. Underlåtelse att 

anmäla ändrade förhållanden befriar inte från retroaktiv avgiftsfastställelse. 

 

Inkomstuppgifterna uppdateras en gång/år. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras enligt 

maxtaxans högsta avgift. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbets- och 

bidragsgivare, samt jämföras med andra myndigheter. 
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Uppsägningstid 
Barn som flyttar från Storfors kommun, eller säger upp platsen av andra orsaker kan under 

uppsägningstiden, två månader behålla sin plats inom förskolan. 

 

Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskola enligt särskilda 

regler. För att erbjudas en barnomsorgsplats ska placeringen ha en varaktighet på minst två 

sammanhängande månader. 

Arbetssökande 
Barn till arbetssökande vårdnadshavare erbjuds verksamhet 15 timmar per vecka. När behovet 

ökar på grund av t ex arbete eller studier, har barnet rätt till utökade vistelsetid. 

Föräldralediga 
Vid föräldraledighet för annat barn får barnet behålla sin plats på förskola 15 timmar per 

vecka. 

Öppethållande 
Kommunens förskolor och fritidshem har öppet vardagar (helgfri måndag-fredag) kl 06.00 – 

18.00. 

Sommartid 
Förskolor och fritidshem är sammanslagna några veckor under sommaren. Om behov av 

barnomsorg föreligger under denna period ska detta anmälas till förskolan och fritidshemmet. 

Barnen anvisas plats på den/de enheter som har sommaröppet. 

Planeringsdagar 
För personalens planering, utvärdering samt fortbildning är verksamheten stängd två dagar 

per år. Föräldrar meddelas två månader innan. Någon reducering av barnomsorgsavgiften görs 

inte för dessa dagar. Om behov av barnomsorg föreligger under denna tid ska detta anmälas 

till förskolan eller fritidshemmet två veckor i förväg. Barnet anvisas plats på den enhet som 

har öppet. Ordinarie personal finns inte tillgänglig under dessa dagar. 

 

Ansökan om plats 
Ansökan om plats ska göras skriftligt senast tre månader före önskat datum för placering. Det 

är vårdnadshavaren som anmäler behov av plats. Om barnet har två vårdnadshavare bör båda 

två skriva under anmälan oavsett om man bor tillsammans eller inte och oavsett om det är 

båda eller bara den ena vårdnadshavaren som är i behov av barnomsorg. I de fall 

vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop och båda har behov av barnomsorg 

ansöker vårdnadshavarna för sitt respektive behov. 

 

Ansökan om barnomsorg kan göras när en familj avser att flytta till kommunen. Plats ges 

dock inte förrän barnet är folkbokfört i kommunen eller att hemkommunen betalar för platsen. 

Ansökningsblanketter kan hämtas från kommunens hemsida www.storfors.se. 

 

Kommunens målsättning är att tillhandahålla barnomsorg från och med den dag behovet 

finns. Är detta inte möjligt, ska dock plats erbjudas senast tre månader efter anmälan. 

Anmälningsdatum är det datum när barnet är anmält till barnomsorgen. Om en familj tackar 

nej till en erbjuden plats garanterar kommunen inte längre plats inom tre månader. 

http://www.storfors.se/
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Barnets vistelse i barnomsorgen 
För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med inskolning vid 

nyplacering i förskola och fritidshem. Inskolning innebär att barnet är i förskolan eller 

fritidshemmet med vårdnadshavare eller annan vuxen vanligtvis under en till två veckor. 

Inskolningen planeras i samråd mellan vårdnadshavare och personal. 

Samverkan med vårdnadshavare 
Den dagliga kontakten med vårdnadshavare är en viktig del i samverkan mellan förskola och 

hem. Utvecklingssamtal erbjuds årligen. Övriga sammankomster kan vara föräldramöten, 

drop-in kaffe. 

Sekretess 
All personal inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg omfattas av sekretesslagen. 

Schema 
För att personalen ska kunna planera verksamhet och bemanning är det viktigt att det alltid 

finns ett korrekt och aktuellt schema. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in till 

förskolan/fritidshemmet omgående. 

Frånvaro 
All frånvaro ska meddelas personalen vid den förskola eller fritidshem där barnet går. 

Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.  

Olycksfallsförsäkring 
Alla barn i kommunal verksamhet är olycksfallsförsäkrade under den tid de vistas i 

verksamheten samt även på fritiden. 

Barns sjukdom 
Barnet får inte lämnas i verksamheten vid sjukdom, är smittbärande eller inte klarar av 

gruppsamvaron ute och inne. Det är viktigt att som vårdnadshavare lämnar rätt 

telefonnummer till hemmet och arbetsplatsen så att du lätt kan nås om ditt barn insjuknar 

under dagen.  

Uppsägning och avstängning av plats 

Uppsägning från platsinnehavare 
Uppsägningstiden för en barnomsorgsplats är två månader. Avgift tas ut under 

uppsägningsperioden oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Den dag uppsägningen inkommer 

räknas som uppsägningsdag. 

Uppsägning under sommaren 
Om uppsägning görs för semesterperiod, tillfällig ledighet eller vid byte av omsorgsform, då 

fortsatt barnomsorgsbehov finns erhålls ny plats tidigast efter tre månader. Någon garanti för 

att barnet kan komma tillbaka till samma förskola ges inte. 
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Uppsägning från kommunen 
Uppsägning från kommunen kan ske i följande fall: 

 

- Plats används inte enligt överenskommelse 

- Avgift betalas inte 

Om avstängning beror på att platsen inte använts enligt överenskommelse är 

uppsägningstiden en månad och räknas från den dag som uppsägningen skickas ut.  

Om orsaken är att barnomsorgsavgift inte betalats sker avstängning från plats. Undantag kan 

göras om amorteringsplan upprättas och följs i enlighet med kommunens kravrutin. Ny plats 

erbjuds ej så länge skulden finns kvar.  

Övergång från förskola till förskoleklass/fritidshem 
Från och med v. 32 övergår placering i förskola automatiskt till placering i fritidshem. Om 

plats inte önskas i fritidshem ska platsen sägas upp två månader innan. Ansökan till 

förskoleklass skickas ut under våren det år barnet fyller sex år. 

Uppsägning då fritidshemsplats upphör 
Uppsägningsblanketter finns på kommunens hemsida www.storfors.se. Blankett finns också 

att hämta hos handläggare Marita Sjöberg, tel. 0550 – 651 37. 

Avgiftsregler 
Storfors kommun tillämpar maxtaxa. Taxan omfattar barn placerade i förskola och fritidshem. 

En fast månadsavgift betalas från och med barnets placeringsdatum. Avgiften betalas 12 

månader per år och betalas i förskott med förfallodatum den 30:e  varje månad. Avgiften 

räknas per kalenderdag när placeringen börjar eller slutar under en månad. Avgiften per 

kalenderdag är 1/30 av månadsavgiften. Eventuella ändringar justeras på nästföljande månads 

faktura.  

 

Betalningspåminnelse skickas ut efter ca 14 dagar efter förfallodag och efter ytterligare 14 

dagar inkassokrav samt uppgift om avstängning. Dröjsmålsränta räknas från förfallodagen. 

Om betalning, trots påminnelse, uteblir upphör rätten till barnomsorgsplats.  

Taxans uppbyggnad 
Avgiften beräknas i procent på familjens sammanlagda bruttoinkomst samt antalet barn i 

familjen. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och sjunker sedan 

efter antalet placerade barn. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. 

 

Avgift i förskoleverksamhet 

Barn 1; 3% av inkomsten – dock högst 1362 kronor per månad 

Barn 2; 2% av inkomsten – dock högst 908 kronor per månad 

Barn 3; 1% av inkomsten – dock högst 454 kronor per månad 

Barn 4; ingen avgift 

 

http://www.storfors.se/
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Avgift i fritidshem 

Barn 1; 2% av inkomsten – dock högst 908 kronor per månad 

Barn 2; 1% av inkomsten – dock högst 454 kronor per månad 

Barn 3; 1% av inkomsten – dock högst 454 kronor per månad 

Barn 4; ingen avgift 

Behandling av personuppgifter inom barnomsorgen 
Inom barnomsorgen behandlas personuppgifter om barn och föräldrar som är nödvändiga för 

verksamheten. Exempel på personuppgifter inom familjen är namn, adress, personnummer, 

schema och inkomst. Uppgifterna behövs bl.a. för köregistrering, placering och 

avgiftsdebitering. De uppgifter som lämnas i databas hanteras i enlighet med 

personuppgiftslagen (PuL). 

Blanketter 
Blanketter och denna information finns på vår hemsida www.storfors.se. Schema, inkomst- 

och uppsägningsblankett finns även på samtliga förskolor och fritidshem. 

Frågor och information 

Frågor angående blanketter och avgifter 

Marita Sjöberg, handläggare 

Tel 0550-651 37 marita.sjoberg@storfors.se 

Förskola 

Lena Duvander, förskolechef 

Tel 0550-652 66 lena.duvander@storfors.se 

Frågor angående verksamheterna 

Skolbarnomsorg/fritidshem 

Gunnel Eriksson, rektor 

Tel 0550-652 37 gunnel.eriksson@storfors.se 

 

http://www.storfors.se/
mailto:marita.sjoberg@storfors.se
mailto:lena.duvander@storfors.se
mailto:gunnel.eriksson@storfors.se
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KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNS OMSORG 

Storfors kommun erbjuder förskolaJskolbarnsomsorg för barn i åldrarna 1-13 
år. Förskola och skolbarnsomsorg har till uppgift att genom pedagogisk 
verksamhet vara ett komplement till hemmens fostran och omvårdnad. 
Skolbarnsomsorgen skall dessutom komplettera skolan och ge barnen 
meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. 

Förskola: Tar emot barn i åldrarna 1 - 5 år. 
Förskolor finns i centrala Storfors, Bjurtjärn och Kyrksten. 
Verksamheten är avgiftsbelagd. 

Skolbarnsomsorg (fritidshem): Tar emot barn i åldern 6 - 13 år. Rätt till 
skolbarnsomsorg upphör dock automatiskt vid vårterminens slut det år barnet 
fyller 13 år. 
Skolbarnsomsorg finns på Kroppaskolan och i Bjurtjärn. 
Verksamheten är avgiftsbelagd. 

Storfors kommun tillämpar maxtaxa. 

Allmän förskola: Erbjuds alla 3-5-åringar (från höstterminen det år barnet 
fyller tre år) . 
Allmänna förskolans läsår omfattar 525 timmar/år fördelat på 15 
timmar/vecka. 
Verksamheten bedrivs i våra förskolor som är avgiftsfri och följer 
grundskolans läsårstider. 

Förskoleklass: Erbjuds alla sexåringar. Den omfattar ca 25 timmar per vecka 
och finns på Kroppaskolan och i Bjurtjäm. Verksamheten följer skolans läsår 
och är avgiftsfri. 

Öppen förskola/familjecentral: Finns i tätorten två halvdagar/vecka. 
Verksamheten är avgiftsfri. 
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Platsinnehavare och vårdnadshavare 
Med platsinnehavare avses den/de vårdnadshavare som sammanbor med 
barnet och som har behov av förskola/skolbarnsomsorg. 
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För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare. 
Det är platsinnehavaren som ansvarar för barnets lämning och hämtning. Om 
någon annan än platsinnehavaren skalllämnalhämta barnet skall detta 
meddelas enligt fastställd rutin. 

Gemensam vårdnad 
Båda föräldrarna skall vara plats innehavare i de fall 
- de har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun 
- barnet bor växelvis hos föräldrarna 
- båda har behov av förskola/skolbarnsomsorg 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive 

platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma 
barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. 

Barn som bor växelvis hos sina föräldrar erbjuds en plats som föräldrarna 
delar på. Om en förälder bor i annan kommun erbjuds vanligtvis plats i 
förskola/skolbarnsomsorg enbart i den kommun där barnet är folkbokfört. 

Plats som, utan att meddelande lämnats, inte nyttjats de senaste 2 månaderna 
sägs upp. Platsinnehavaren meddelas skriftligt. 

Anmälan 
Anmälningsblankett lämnas till kommunen senast tre månader före önskad 
placering. 

Om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter 
ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald. 

l 
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Uppsägning 
Uppsägningstiden är två månader. Debitering sker även om platsen inte 
utnyttjas. Uppsägning görs på särskild blankett. Platsen kan nyttjas under hela 
uppsägningstiden. 

Avstängning 
Efter en månads utebliven betalning utgår varsel om avstängning. För att få 
plats igen efter avstängning måste ny intresseanmälan göras. Hela skulden 
skall vara betald innan platsen tillträds. 
Ekonomikontoret kan erbjuda avbetalningsplan och, efter ansökan, bevilja 
anstånd. 

Vistelsetider i förskoleverksamhet 
Barn får vistas i förskoleverksamheten endast under den tid föräldrarna 
förvärvsarbetar eller studerar samt restid till och från arbetet. Förskola kan 
också erhållas vid fackliga kurser, uppdrag för kommunalt förtroendevalda 
och läkar- eller tandläkarbesök som infaller under ordinarie schematid. 
Föräldrars arbetstid kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare. 
- vid föräldra-/havandeskapsledighet 
När förälder är föräldraledig i samband med barns födelse, har syskon i 
fOrskoleverksamhet rätt till plats 15 timmar/vecka mot ordinarie avgift. 
När föräldrarna är lediga för vård av annat barn eller är 
havandeskapslediga gäller ordinarie schema. Schema som fastställts i 
samråd med personalen skall följas. Det barn man är hemma och har 
"föräldradagar" för, får inte lämnas i förskoleverksamheten. 
- vid arbetslöshet 

När förälder är arbetslös och aktivt arbetssökande har barn i 
förskoleverksamhet rätt till plats 15 timmar/vecka mot ordinarie avgift. 
- för barn i behov av särskilt stöd 

Barn i förskoleverksamhet har rätt till avgiftsfri plats 15 timmar/vecka enligt 
skollagen 8 kap 7§. Beslut om placering och ev. utökad tid görs av 
förskolechef. 

Schema över önskad vistelsetid ska vara inlänmat för godkännande innan 
placeringen påbörjas. 

Ändring av tillsynsbehov skall anmälas skriftligt snarast möjligt. 

f 
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Skolbarnsomsorg 
Barn får vistas i skolbamsomsorgen endast under den tid föräldrarna 
förvärvsarbetar eller studerar samt restid till och från arbetet. 
Arbetslöshet/föräldraledighet meddelas snarast till ansvarig för blanketter 
och avgiftsfrågor. Avgift erläggs för innevarande månad då 
arbetslöshet/föräldraledighet meddelas. Ingen återbetalning sker för förfluten 
tid. 
Uppsägningstiden är två månader. Platsen kan nyttjas under hela 
uppsägningstiden. 

Allmän förskola 
Allmän förskola innebär att barnet, från höstterminen det år barnet fyller 3 år 
och fram till skolstarten, har rätt till kostnadsfri förskola 525 timmar/år. Dessa 
timmar fördelas på 15 timmar/vecka. F ör barn som omfattas av allmän 
förskola med vistelsetider utöver den allmänna förskolans 15 timmar/vecka 
betalas avgift enligt ordinarie taxa reducerad med 25 %. 
Vistelsetider fastställs av resp. förskola. Allmän förskola följer 
grundskolans läsårstider. 

Inkomstuppgift 
Vid beräkning av inkomst betraktas sammanboende som gifta, även om de 
inte har gemensamma barn. 
Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när vårdnadshavaren fått besked om 
placering i kö. Ingen placering sker innan inkomstuppgift inkommit. 

Ny inkomstuppgift lämnas så snartförändring sker! 

Inkomstuppgifterna uppdateras l gång/år. Vid utebliven inkomstuppgift 
debiteras enligt maxtaxans högsta avgift. 
Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos skattemyndigheten. 
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F örskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen håller stängt två dagar per år 
för personalens fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten. 
Datum meddelas av respektive enhet 2 månader i förväg. För dessa dagar 
erhålls ingen avgiftsreducering. 

Mindre närvarotid vid sjukdom, helger, semester o.s.v. kompenseras inte vid 
annan tidpunkt och medför ingen reducerad avgift. 

Inkomstberäkning 

Avgiftsgrundande inkomst utgörs av föräldrars - sammanboendes 
sammanlagda inkomst i form av 

- lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (brutto) 

- familjehemsföräldrars arvodesersättning 

- pension (ej barnpension) 

- livränta 

- föräldrapenning (brutto) 
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- vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter 
ska inte tas med) 

- sjukbidrag 

- sjukpenning (brutto) 

- arbetslöshetsersättning/utbildningsbidrag (brutto) 

- aktivitetsstöd eller motsvarande 

- familjebidrag i form av familjepenning (brutto) 

- dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga (brutto) 

! 
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Avgifter 

Högsta avgift i törskoleverksamhet ska vara: 
• barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 260 kronor per månad 
• barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 840 kronor per månad 
• barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 420 kronor per månad 
• barn nr 4: ingen avgift 

Högsta avgift i fritidshem ska vara: 
• barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 840 kronor per månad 
• barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 420 kronor per månad 
• barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 420 kronor per månad 
• barn nr 4: ingen avgift 

Det yngsta barnet räknas som barn nr l . 

Avgiften debiteras av kommunen tör varje månad 12 månader/år. 

Handläggaren står gärna till tjänst med avgiftsberäkningen i samband med 
anmälan. 

7 

'1 

Il 
, 



· --

Vem vänder jag mig till med frågor om förskola/skolbarnsomsorg? 

Frågor angående blanketter och avgifter: 
Marita Sjöberg, handläggare Tel. 0550 - 65137 
marita.sjoberg@storfors.se 

Frågor angående verksanlheterna: 
Gunnel Eriksson, förskolechef Tel. 0550 - 65237,070-23063 04 
gunnel.eriksson@storfors.se 

Frågor angående verksamheterna i Ängslyckan och Änglagård 
Ann-Christin Sigmund, rektor Tel. 0550 - 651 13 
ann-christin. sigmund@storfors.se 

Frågor angående placering: 
Lena Duvander 
lena.duvander@storfors.se 

Tel. 0550 - 652 66, 073-593 64 59 

8 
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Rutin uthyrning av lokaler 
Rutinen beskriver hur kommunala lokaler uthyrs. Rutinen avser kommunens samtliga lokaler. 

Taxan gäller inte för föreningar med vistelse i Storfors kommun eftersom de nyttjar 

kommunens lokaler utan kostnad. 

1. Allmänna bestämmelser 
Uthyrning av lokaler kan endast ske när lokalerna inte används för egen verksamhet och 

Storfors kommun har förtur vid alla bokningar. Skollokaler skall inte hyras ut till annat 

ändamål än elevaktiviteter samt folkbildningsaktiviteter i speciallokaler. 

Lokaler hyrs inte ut till föreningar eller organisationer som har kopplingar till extremism, 

terrorism eller innehar ett våldsbejakande synsätt. 

2. Bokning 
All bokning av Kulturhusets lokaler bokas via Biblioteket i särskilt bokningssystem. 

Alkvetterns fritidsgård (Änglagård) bokas hos personalen på Änglagård. Sporthallar och 

simhall bokas i Sporthallen. 

3. Avbokning 
Avbokning skall göras senast en dag i förväg. Om ingen avbokning sker debiteras hela 

beloppet. 

4. Ansvar och skador 
Hyresgästen förbinder sig att följa de anvisningar och bestämmelser som hyresgästen tagit del 

av vid bokningen. Kontrakt upprättas och skrivs under av båda parter. Om larm utlöses på 

grund av vårdslöshet från hyresgästens får denne stå för de kostnader det medför. 

Vid arrangemang som kräver särskilt tillstånd från polis eller annan myndighet skall 

hyresgästen ensamt svara för att införskaffa dessa och alla kostnader som är förknippade med 

denna procedur. Kopia av dessa tillstånd skall efter anmodan kunna lämnas till hyresvärden. 

5. Betalning 
Betalning kan endast göras mot faktura.  

6. Tillträde för tillsynspersonal 
Hyresvärden skall vid alla typer av arrangemang ha fritt tillträde till de hyrda lokalerna för 

egen och andra myndigheters tillsynspersonal. 

7. Servering av alkoholhaltiga drycker och mat inom nuvarande regelverk     
Hyrestagare har inte rätt att servera alkoholhaltiga drycker i skollokaler. I övriga lokaler 

ansvarar hyresgästen för att eventuella erforderliga tillstånd som krävs för servering.  
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8. För Kulturhuset gäller följande hyresvillkor  
Där det tillkommer extra kostnader för exempelvis lokalvård ska hyresgästen stå för dessa 

kostnader. Hyresgäster som inte är folkbokförda/ har säte i Storfors kommun betalar 20 % 

extra. 

 

 Dag Dag Dag Kväll Kväll 

Lokal Per timme Halvdag* Heldag* Privat 

personer  

Övriga 

Stora Galejan1 700 kr 1 200 kr 2 400 kr  1000 kr          700 kr/    

   tim.    

Lilla Galejan2 700 kr 1 200 kr 2 400 kr  1000 kr 

          

 700 kr/ 

   tim. 

Valsaren3 300 kr 600 kr 1 200 kr   

Biosalongen4 1 500 kr 2 500 kr 5 000 kr   

Änglagård          2 000 kr  1000 kr           700 kr/ 

   tim. 

 

*Halvdag är mer än en timme men mindre än fyra timmar. *Heldag är mer än fyra timmar 

exklusive kväll. 

 

Anmärkning 1:  Scen och ljudanläggning samt projektor ingår i priset dagtid.  

Anmärkning 2:  Mikrofon och ljudanläggning ingår i priset dagtid. 

Anmärkning 3:  Mikrofon, ljudanläggning, projektor, whiteboard, bildkanon, 

blädderblock, overheadapparat, block och penna ingår i priset.  

Anmärkning 4:                   Ingen bioutrustning ingår 

 

Lokalvård ingår i priset dagtid 7.00–16.00 

Hyresgästen ansvarar för all städning på annan tid. inkl. foajé, toaletter och serveringskök.  

Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga får tillträde.  

Hyresgästen ansvarar för att efter tillställningens slut låsa och larma lokalerna.  

Nycklar hämtas i Biblioteket mot en deponeringsavgift av 500 kronor och återlämnas 

nästkommande vardag. Deponeringsavgiften återfås under förutsättning att lokalen lämnats i 

ordnat och städat skick. 

 

9. Hyresvillkor sporthallen, skolans gymnastikhall samt badbassäng 
Hyresgäster som inte är folkbokförda/ har säte i Storfors kommun betalar 20 % extra. Där det 

tillkommer extra kostnader för lokalvård skall hyresgästen stå för dessa kostnader. 

 

Lokal Hel Sal  

Pris per tim. 

Halv sal 

Pris per tim. 
Sporthallen 150 kr  

Skolans gymnastikhall 150 kr           75 kr 

Skolans badbassäng 100 kr  

Bjurtjärns gymnastikhall 100 kr  

 

 

Lokalvård ingår i priset dagtid  
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Datum 

2017-05-31 
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Klicka här för att ange text. 

 Handläggare 

Ing-Marie Thyr 
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

 

Utökning av samordnare på Barnahus Värmland 
Idag finns 1,5 tjänst samordnare på Barnahus Värmland, arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen i Karlstad föreslår en utökning till 2,0 tjänst. 

 

Barnahus Värmland startade som projekt 2009. 2012 blev verksamheten permanent, redan då 

fanns ett förslag för samordnartjänsterna på 2,0. Uppdraget för Barnahus i Värmland är att 

erbjuda barn i målgruppen god mottagning, samordning, information och utredning utifrån ett 

helhetsperspektiv där samtliga inblandade professionella samverkar utifrån barns bästa. I 

målgruppen ingår, förutom barn utsatta för brott, unga lagöverträdare upp till 15 år. 

Medföljare ska också erbjudas information. Vid flera tillfällen har också samordnarna deltagit 

i information för skolpersonal. 

 

Med utökad tjänst på 0,5 har samordnarna bättre förutsättningar att vara behjälpliga i 

implementeringar av olika länsuppdrag samt med praktiskt stöd till främst länets socialtjänst. 

Finansiering 

Kostnaden för utökningen fördelas enligt nedan bland kommunerna. För Storfors del innebär 

det en kostnadsökning om 4019 kr per år. Kostnaden ska belasta ansvar 365 och verksamhet 

5510. Kostnaden ryms inom ordinarie budget. 

 
 Kommun 
 

Folkmängd  
31/12, 2015 

Procent- 
andel 

Utfördelad  
kostnad 

Arvika 25 841 9% 25 756 

Eda 8 505 3% 8 477 

Filipstad 10 625 4% 10 590 

Forshaga 11 379 4% 11 342 

Grums 8 945 3% 8 916 

Hagfors 11 824 4% 11 785 

Hammarö 15 420 6% 15 369 

Karlstad 89 245 32% 88 953 

Kil 11 802 4% 11 763 

Kristinehamn 24 270 9% 24 190 

Munkfors 3 663 1% 3 651 

Storfors 4 032 1% 4 019 

Sunne 13 208 5% 13 165 

Säffle 15 366 6% 15 316 

Torsby 11 910 4% 11 871 

Årjäng 9 869 4% 9 837 

Summa 275 904  275 000 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott förslag till kommunstyrelsen 

 

Godkänna utökning av samordnartjänst för Barnahus Värmland med 0,5 tjänst till en kostnad 

av 4019 kr per år för Storfors kommun. 
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Ing-Marie Thyr 

Verksamhetschef 

 

Beslutet ska skickas till 

Ing-Marie Thyr 

Ann-Karin Bohl 
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ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Familjeavdelningen 

Tjänsteyttrande  2017-03-20 

Jan Sundström,  

jan.sundstrom@karlstad.se 

 

 

 

 

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,    Besöksadress:   Webb: karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  PlusGiro: upphört  Bankgiro: 405-2213 

 

Utökning till 2,0 tjänster som samordnare på 

Barnahus Värmland 

Dnr ASN-2017-123     Dpl 15 

 

Ärende 

Idag finns 1,5 tjänst samordnare på Barnahus Värmland, vi föreslår en utökning till 

2,0 tjänst. 

 

Bakgrund 

Barnahus Värmland startade som projekt 2009. 2012 blev verksamheten 

permanent, redan då fanns ett förslag för samordnartjänsterna på 2,0. 

Uppdraget för Barnahus i Värmland är att erbjuda barn i målgruppen god 

mottagning, samordning, information och utredning utifrån ett helhetsperspektiv 

där samtliga inblandade professionella samverkar utifrån barns bästa. I målgruppen 

ingår, förutom barn utsatta för brott, unga lagöverträdare upp till 15 år. Medföljare 

ska också erbjudas information. Vid flera tillfällen har också samordnarna deltagit i 

information för skolpersonal. 

 

Egen utvärdering och Rädda Barnens kvalitetsgranskning har visat på behov av att 

utveckla Barnahus Värmland för att verksamheten ska klara det uppdrag som 

förväntas. En åtgärdsplan upprättades av Barnahus Värmland under hösten 2013. 

Landstinget har utifrån granskningen gjort en utvärdering av sin roll och kommer 

med förslag om ändringar under 2017, utifrån en mer aktiv roll gällande stöd och 

behandling. 

 

Utveckling 1,5 + 0,5  

Karlstad kommun ansökte om medel från socialstyrelsen 2013. Utifrån behovet att 

utveckla metoder för krisstöd tog Karlstad kommun beslutet att utöka bemanningen 

med 0.5 tjänst samordnare under en period på tre år för utbildning, utveckling och 

implementering av en modell för stöd till barn och dess föräldrar i nära anslutning 

till det förhör som inleder utredning om misstänkt brott mot barnet. Modellen 

förväntas underlätta socialtjänstens utredningsarbete med familjen och ska vara ett 

komplement till barnpsykiatrins kris- och behandlingsinsatser. Denna utökning gav 

möjligheter för samordnarna att utöka sitt arbete.  
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Under 2011 - 2014 var samordnarna med i projektet ”Våga göra skillnad” där 

länsstyrelsen i Östergötland fick uppdrag av regeringen att framställa en handbok i 

hedersärenden.  

 

Samordnarna är med i nätverket Prostitution och människohandel, nätverket 

Resursteam HRV, nätverket Kvinnofrid och nätverket för myndighetssamverkan 

våld i nära relationer. Dessa nätverk leds av Länsstyrelsen i Värmland med flera 

träffar och fortbildningar per år. 

 

Utifrån detta deltog samordnarna även i arbetet med implementeringen av 

handboken Våld i nära relationer. Samordnare deltog i att utveckla en 

länsövergripande handbok gällande könsstympning tillsammans landstinget, 

skolhälsovården och länsstyrelsen Värmland, samt implementeringsarbetet. 

 

Detta har gjort att Barnahus Värmland har haft en bättre förutsättning att leva upp 

till ett kompetenscentrum för länet. Samordnarna har, förutom i ärenden som kan 

bli aktuella på Barnahus, kunnat erbjuda rådgivning och konsultation för 

socialtjänsten även i andra socialtjänstärenden, samt i hedersfrågor utifrån sin 

spetskompetens.  

 

Behovet av rådgivning och konsultation har ökat eftersom bemanningen inom 

socialtjänsten under senare år har förändrats till att fler barnhandläggare har mindre 

erfarenhet i yrket. En svår avvägning är också att bedöma när en polisanmälan ska 

göras, en fråga som också har blivit mer komplex med det ökande antalet 

nyanlända.  

 

Förslag, Barnahus Värmland utökas till 2,0 tjänst 

Med utökad tjänst på 0,5 har samordnarna bättre förutsättningar att vara behjälpliga 

i implementeringar av olika länsuppdrag samt med praktiskt stöd till främst länets 

socialtjänst. 

 

Barnahus Värmland har kompetensutvecklats med olika utbildningar, t ex 

 

- Krisstöd 

- Hedersrelaterad problematik 

- Risk- och skyddsbedömningar (Patriark, Sara) 

 

Konsultationer och rådgivning gällande hedersrelaterad problematik har ökat och 

befaras fortsätta öka, vilket kräver en ökad kompetens för att kunna göra 

bedömningar. Samordnarna på Barnahus har kontinuerligt kompetensutvecklats för 

att kunna möta detta behov.  

 

Utifrån ovanstående erbjuder Barnahus Värmland idag kvalitativa konsultationer 

där socialtjänsten får ett ökat stöd i de bedömningar som behövs. 

 

Barnahus Värmland kan framledes erbjuda högre kvalitet i det stöd kommunerna 

efterfrågar. Dock är det av stor vikt att vidareutveckla och säkra den kompetens 

Barnahus Värmland idag besitter. 
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En utökning med 0,5 tjänst på Barnahus skulle medföra ca 275 000 i extra 

kostnader. Utfördelat per kommun, efter befolkningsmängd, skulle det se ut som 

nedan: 

 

 
 

  

 
 
Folkmängd  
31/12, 2015 

Procent- 
andel 

Utfördelad  
kostnad 

Arvika 25 841 9% 25 756 

Eda 8 505 3% 8 477 

Filipstad 10 625 4% 10 590 

Forshaga 11 379 4% 11 342 

Grums 8 945 3% 8 916 

Hagfors 11 824 4% 11 785 

Hammarö 15 420 6% 15 369 

Karlstad 89 245 32% 88 953 

Kil 11 802 4% 11 763 

Kristinehamn 24 270 9% 24 190 

Munkfors 3 663 1% 3 651 

Storfors 4 032 1% 4 019 

Sunne 13 208 5% 13 165 

Säffle 15 366 6% 15 316 

Torsby 11 910 4% 11 871 

Årjäng 9 869 4% 9 837 

 

275 904 
 

275 000 
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 Handläggare 

Hans-Bertil Hermansson 
Beslutsinstans 

KSVOU 

 

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från utskrivning från  

sluten hälso- och sjukvård i Värmland 
 
Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för 

viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en 

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver 

insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. Insatserna samordnas utifrån individens behov och 

förutsättning, individuell samordnad plan (SIP). En fast vårdkontakt inom öppenvården ska 

utses och kommunens betalningsansvar inträder tre dygn efter det att personen är 

utskrivningsklar från slutenvården. 

 

En arbetsgrupp bestående av representanter från länets kommuner och landstinget har i 

enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till regional överenskommelse i Värmland.  

Beslutsunderlag 

Förslag på överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Värmland. 

Förslag till beslut 

Godkänna överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Värmland. 

 

 

Hans-Bertil Hermansson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Beslutet ska skickas till 

Ing-Marie Thyr 

Hans-Bertil Hermansson 
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Box 1022 
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Lagergrens gata 2 
 
 

Telefon 054-701 10 00 vx 
Fax 054-15 85 80 
E-post kansliet@regionvarmland.se 
Hemsida www.regionvarmland.se 

Organisationsnr 222000-1362 
Bankgiro 161-7596 

 

 

 
Yvonne Lennemyr, 054-701 10 43 
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se 
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Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Värmland 

Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 
 
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av 
god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver 
insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner och 
landstinget har i enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till 
regional överenskommelse i Värmland. Efter att huvudmännen fått avge 
remissvar under våren 2017, beslöt beredningsgruppen vid sitt möte 19 juni 
att skicka befintligt förslag till kommunerna och landstinget för formella 
beslut. Besluten skickas senast 2017-10-31 till 
mona.bjorn@regionvarmland.se. 
 
Överenskommelsen träder i kraft 2018-01-01. 
 
Under hösten 2017 tar en arbetsgrupp, med representanter från kommuner 
och landstinget, fram gemensamma riktlinjer att använda vid ikraftträdandet. 
 
I överenskommelsen punkt 10, beskrivs uppföljning, utvärdering och 
revidering av överenskommelsen. 
 
Beredningsgruppen utser ”en arbetsgrupp för Trygg och effektiv utskrivning” 
som arbetar med att följa upp överenskommelse om Samverkan för 
utskrivning från slutenvård samt revidering av riktlinjer kopplat till denna. 
Utifrån uppföljning görs eventuella revideringar av överenskommelsen inför 
kommande år. 
 
Uppföljning av överenskommelsen och antalet dagar som utskrivningsklara 
individer befinner sig i slutenvård, sker kvartalsvis under 2018 och följer 
därefter särskild plan. Uppföljningen ska ske kommunvis och utifrån 
resultatet ska riktade insatser planeras. 
 

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
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Ändring och tillägg till överenskommelsen ska, för att vara bindande, vara 
skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall 
godkända av parternas beslutande organ. 
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar 
överenskommelsens huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, 
anpassning till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras 
och godkännas av beredningsgruppen. 
  
Med vänliga hälsningar 
Region Värmland 
Yvonne Lennemyr 
eu beredningsgruppen 



 

 

Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i Värmland 
 

1. Överenskommelsens parter 
- Landstinget i Värmland 

- Arvika kommun 

- Eda kommun 

- Filipstads kommun 

- Forshaga kommun 

- Grums kommun 

- Hagfors kommun 

- Hammarö kommun 

- Karlstads kommun 

- Kils kommun 

- Kristinehamns kommun 

- Munkfors kommun 

- Storfors kommun 

- Sunne kommun 

- Säffle kommun 

- Torsby kommun 

- Årjängs kommun 

2. Inledning 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en 

socialtjänst av god kvalitet för individer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser 

från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. Insatserna samordnas utifrån individens behov och 

förutsättningar. Denna överenskommelsen tydliggör parternas roller. 

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer ge 

stöd i arbetet. 

3. Målgrupp 
Målgrupp för överenskommelsen är individer som efter utskrivning från den slutna vården är i 

behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården 

och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. 



 

 

4. Definitioner 

Sluten vård 
Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning1 

Landstingsfinansierad öppen vård  
Annan hälso- och sjukvård än sluten vård2, innefattar öppenvårdsmottagningar inom 

specialistvården och primärvården 

Utskrivningsklar 
Patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva sluten vård3 

Fast vårdkontakt 
En (namngiven) person som utses av verksamhetschef inom den öppna vården4  

Samordnad individuell plan, SIP 
Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både 

hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och 

omsorgsplanering5. 

5. Syfte och mål 

Syfte 
Genom samarbete med individens fokus åstadkomma en god och säker vård på rätt vårdnivå där 

övergångar mellan vårdformer sker med hög kvalitet. 

Mål 
Att ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och 

sjukvård och socialtjänst och att individen känner sig trygg i samband med hemgång från sluten 

vård. 

6. Parternas ansvar  
Samtliga parter ansvarar för att genomföra effektiva planeringsprocesser.  

SIP genomförs när det är mest optimalt för individen, företrädesvis sker detta efter utskrivning.  I 

särskilda fall har samtliga parter möjlighet att kalla till en SIP under sjukhusvistelsen. Berörda 

parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.   

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen 

rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om en 

samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 

Det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges så att utskrivning från sluten 

vård sker på ett, för individen, tryggt och effektivt sätt. 

                                                           
1 2 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
2 2 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
3 Socialstyrelsens termbank 
4 29 a § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
5 Socialstyrelsens termbank 



 

 

Landstingets ansvar  

Sluten vård 
Inom 24 timmar efter att individen har skrivits in ska berörda enheter i kommunen och den 

landstingsfinansierade öppna vården underrättas med ett inskrivningsmeddelande. Meddelandet 

ska innehålla personuppgifter och uppgift om när individen beräknas vara utskrivningsklar. 

När individen bedöms vara utskrivningsklar ska den slutna vården, utan dröjsmål, underrätta 

berörda enheter. 

En underrättelse i enlighet med 7 a § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

motsvarar underrättelse enligt föregående stycke. För en individ som tvångsvårdas enligt lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård måste 

den behandlande läkarens bedömning om att patienten är utskrivningsklar i vissa fall föregås av 

ett beslut av domstolen att tvångsvården ska upphöra. Det innebär att den behandlande läkarens 

egna medicinska bedömning måste i dessa fall föregås av beslut av domstolen att tvångsvården 

ska upphöra, för att patienten ska anses vara utskrivningsklar. 

Inför hemgång ska: 

- individen ha fått samlad skriftlig information6 

- väsentlig information ha överförts till de enheter som har fått ett 

inskrivningsmeddelande 

- nödvändiga läkemedel, hjälpmedel och medicinteknisk utrustning vara tillgängliga för 

individen 

Öppen vård 
När en berörd enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett 

inskrivningsmeddelande ska verksamhetschefen, utan dröjsmål, utse en fast vårdkontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Den fasta vårdkontakten har, efter att den mottagit meddelande att individen är utskrivningsklar, 

ansvar för att inom tre dagar kalla berörda parter till en SIP. En kallelse till SIP ska skickas i de fall 

individen, den slutna vården, öppna vården och/eller kommunen så önskar och då individen har 

gett sitt samtycke.  

Kommunens ansvar 
När berörd enhet i kommunen har fått ett inskrivningsmeddelande påbörjas, utan dröjsmål, 

utredning och planering för individens hemgång. 

Kommunen ansvarar för att individer kan återgå till hemmet, inom tre dagar, efter att de 

mottagit meddelande att individen är utskrivningsklar. 

Kommunen ansvarar för att nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för individen i samband med 

hemgång. 

7. Ekonomisk reglering – somatisk vård 
Ekonomisk reglering inträder tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. 

Om meddelandet skickas efter kl. 12.00 ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar 

efter det att meddelandet har skickats. i 

                                                           
6 Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten och dennes närstående vid utskrivning 
anges i 3 kap. patientlagen (2014:821). 



 

 

Kommunens betalningsansvar inträder om: 

- den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett 

inskrivningsmeddelande  

- den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är 

utskrivningsklar 

- den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad 

individuell planering ska genomföras) 

Kommunens betalningsansvar inträder inte: 

- om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som 

den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är 

klarlagt om sådana insatser är tillgängliga 

Kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara individer med det belopp som 

motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet ska 

räknas upp årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen beloppet. 

8. Ekonomisk reglering- psykiatrisk vård 

2018 
Huvudmännen är överens om att under 2018 sträva mot det som den kommande lagstiftningen 

anger, dvs att utskrivning ska ske inom tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har 

skickats. Om meddelandet skickas efter kl. 12.00 ska utskrivning ske inom fyra dagar efter det att 

meddelandet har skickats.ii 

Kommunens betalningsansvar inträder om: 

- den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett 

inskrivningsmeddelande  

- den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är 

utskrivningsklar 

- den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad 

individuell planering ska genomföras) 

Kommunens betalningsansvar inträder inte: 

- om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som 

den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är 

klarlagt om sådana insatser är tillgängliga 

Ekonomisk reglering inträder i de fall då parterna inte kommer överens. Den ekonomiska 

regleringen beräknas då i enlighet med gällande lagstiftning, dvs 30 dagar efter att meddelande 

om utskrivningsklar har skickats. 

Uppföljning av antal dagar som utskrivningsklara individer befinner sig i psykiatrisk slutenvård 

sker kvartalsvis och på kommunnivå för att möjliggöra riktade insatser. 



 

 

2019  
Ekonomisk reglering inträder tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. 

Om meddelandet skickas efter kl. 12.00 ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar 

efter det att meddelandet har skickats.  

Kommunens betalningsansvar inträder om: 

- den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett 

inskrivningsmeddelande  

- den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är 

utskrivningsklar 

- den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad 

individuell planering ska genomföras) 

Kommunens betalningsansvar inträder inte: 

- om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som 

den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är 

klarlagt om sådana insatser är tillgängliga 

Kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara individer med det belopp som 

motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet ska 

räknas upp årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen beloppet. 

9. Tvist 
Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om tvisten inte kan lösas 

där lyfts frågan till Beredningsgruppen. 

Vid tvist som inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol.  

10. Uppföljning, utvärdering och revidering av överenskommelsen 
Beredningsgruppen utser en ”arbetsgrupp för Trygg och effektiv vård” som arbetar på uppdrag 

av Beredningsgruppen med att följa upp överenskommelsen om Samverkan för utskrivning från 

slutenvård samt riktlinjer kopplat till denna. Utifrån uppföljning görs eventuella revideringar av 

överenskommelsen och riktlinjer. 

Uppföljning av antal dagar som utskrivningsklara individer befinner sig i slutenvård sker 

kvartalsvis. Uppföljningen ska ske kommunvis och utifrån resultatet ska riktade insatser planeras. 

Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt 

undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ. 

Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 

huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext eller 

nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av beredningsgruppen. 

11. Ikraftträdande och upphörande 
Denna överenskommelse gäller från 18-01-01 och tills vidare 

 



 

 

i i Exempel 1: patienten bedöms som utskrivningsklar kl. 10.00 en måndag, den slutna vården underrättar 
berörda enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar kl. 11.00. Måndagen är då fristdag 1, tisdag är 
fristdag två och onsdag fristdag tre. Från och med torsdagen inträder kommunens betalningsansvar.  
Exempel 2: patienten bedöms som utskrivningsklar kl. 10.00 en måndag, den slutna vården underrättar berörda 
enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar kl. 13.00 samma dag. Måndagen är då fristdag 1, tisdag är 
fristdag två, onsdag fristdag tre, torsdag fristdag fyra. Från och med fredagen inträder kommunens 
betalningsansvar. 
 

                                                           













REVIDERING AV 
LÄNSTRANSPORTPLANEN 
Under 2017 pågår en revidering av länstransportplanen och inriktningen är att kunna skicka ut ett 
förslag på remiss i mitten av juni. 

Nedan kommer vi löpande lägga ut material som tas fram inom ramen för revideringen. 

REMISS 
Regionstyrelsen beslutade 15 juni att skicka ut förslag till länstransportplan för Värmland 2018-
2029 på remiss. Sista svarsdag på remissen är 6 oktober. Nedan hittar du de dokument som 
ingår i remissen: 

Missiv – Remiss förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 63 Kb) 
Förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1,1 MB) 
Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i 
nytt fönster) (pdf, 1,7 MB) 
Bilaga 2. Regional systemanalys 2017 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,2 MB) 
Bilaga 3-8. Förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 233 kB) 
  

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning 

I samband med revideringen av länstransportplanen ska det göras en 
miljökonsekvensbeskrivning av förslagen i det nya planförslaget. På länkarna nedan finns förslag 
till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Missiv – Förslag till avgränsning av MKB för länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt 
fönster) (pdf, 56 kB) 
Förslag till avgränsning av MKB för länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 
72 kB) 
Protokoll från samråd med länsstyrelsen 7 december 2016 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 440 kB) 

KONTAKT 
 

http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/Missiv.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/LTP_remissversion-juni-2017_Webb.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/MKB_remissversion-juni-2017_Webb.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/SA_remissversion-juni-2017_Webb.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/LTP_Bilaga-3-8_remissversion-juni-2017.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/MIssiv-Avgr%C3%A4nsningssamr%C3%A5d-MKB-LTP-19-29.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/F%C3%B6rslag-Avgr%C3%A4nsning-MKB-LTP-V%C3%A4rmland-18-29.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/01/protokoll-samr%C3%A5d-lst.pdf
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Missiv – remiss om Förslag till länstransportplan för 
Värmlands län 2018-2029 

Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag 
till länstransportplan. I direktiv 2017/17:101, som beslutades 24 mars 2017, 
gavs Region Värmland i uppdrag att ta fram förslag till länstransportplan för 
perioden 2018-2029. Planens innehåll och omfattning regleras i förordning 
om länsplaner 1997:263. 

Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett robust, kapacitetsstarkt, 
säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser 
medborgarnas och näringslivets behov av transporter. Grund för prioritering 
av åtgärder har utgjorts av bland annat de transportpolitiska målen 
Värmlandsstrategin, regeringens direktiv samt dialog med kommunerna och 
övriga berörda aktörer. 

Förslag till länstransportplan har tagits fram under vinter och vår 2017. 
Parallellt med planförslaget har det även tagits fram en regional 
systemanalys som bland annat beskriver nuvarande standard och 
trafikering på länets infrastruktur samt en miljökonsekvensbeskrivning av 
åtgärderna i förslaget. Båda dokumenten bifogas till förslaget till 
länstransportplan. 

För att underlätta hanteringen av remissvaren är vi tacksamma för att ni 
följer den kronologiska ordningen i dokumentet och svarar med hänvisning 
till kapitel och bilagor. Ni kan avgränsa er till att svara på 
länstransportplanen eller på enskilda bilagor. 

Synpunkter på samrådsunderlaget ska ha inkommit till Region Värmland, 
Box 1022, 651 15 KARLSTAD eller kansliet@regionvarmland.se senast 
den 6 oktober 2017.  

mailto:kansliet@regionvarmland.se
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Vid eventuella frågor om rapportens innehåll kontakta:
mattias.landin@regionvarmland.se

REGION VÄRMLAND

Box 1022
651 15 Karlstad
www.regionvarmland.se

Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation. Vi skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Vi har många 
olika ansvarsområden med uppdrag som kommer från staten och våra medlemmar – landstinget och Värmlands sexton 
kommuner. Vi jobbar med tillväxtfrågor, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor och medlemsstöd. Vi tar alltid utgångspunkt i 
Värmlandsstrategin.  
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BAKGRUND

VAD ÄR EN LÄNSTRANSPORTPLAN?

Åtgärder inom den statliga infrastrukturen planeras i 
långsiktiga planer som omfattar 12 år. Dessa planer revi-
deras och fylls på vart fjärde år och denna plan ersätter 
den plan som omfattar perioden 2014-2025.

Länstransportplanen ska avse 12 år och bland annat 
omfatta investeringar i statlig regional infrastruktur, 
åtgärder för statlig medfinansiering av kommunal infra-
struktur, åtgärder som kan påverka transportefterfrågan 
och val av transportsätt samt åtgärder för en effektivare 
användning av befintlig infrastruktur.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv
Region Värmland har i uppdrag att ta fram förslag till 
en länstransportplan för perioden 2018-2029. Förslaget 
ska redovisas till regeringen den 15 december 2017. 
Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt. I 
uppdraget ingår att redovisa de preliminära ekonomiska 
ramarna för perioden.

Arbetet bygger på att transportsystemet samt 
tillhörande infrastruktur ska anpassas till de krav som en 
långsiktigt hållbar utveckling ställer, såväl ekonomiskt, 
miljömässigt som socialt. Den så kallade fyrstegsprin-
cipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen, 
vilken grundar sig i att välja den åtgärd som är bäst 
lämpad utifrån ovanstående krav samt uppsatta mål. 
Inriktningen är att använda och anpassa befintlig infra-
struktur före nybyggnation.

Länstransportplanerna ska vara trafikslagsövergri-
pande och inkludera ändamål som upptas i förordning 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfra-
struktur.

Inför upprättande av Region Värmlands 
länstransportplan har en revidering av befintlig Regional 
systemanalys genomförts. Systemanalysen (bilaga 2) är 
underlag för åtgärdsplaneringen.

PROCESS

Framtagandet av den regionala länstransportplanen 
har huvudsakligen skett under 2017. Under hösten 2016 
uppdaterades även den regionala systemanalysen.

Inom ramen för revideringen har det genomförts 
samrådsmöten med länets kommuner, Handelskam-
maren, angränsande län och med Länsstyrelsen i 
Värmland. Under hela processen har det i Värmland varit 
en nära dialog med Trafikverket. Mer detaljer framgår av 
samrådsredogörelsen, bilaga 5.

NYTT PLANERINGSSYSTEM

Den nya planen gäller för perioden 2018-2029.
Planen är enligt det nya planeringssystemet (prop 

2011/12:118) indelad i tidsintervaller där år 1-3 innehåller 
projekt som är klara att genomföras och år 4-6 är plane-
rade objekt. I år 7 till12 benämns åtgärderna som brister, 
där åtgärdsvalsstudie ska genomföras, såvida det inte 
är projekt som redan nu ligger i något planeringsskede. 
Denna plan befinner sig i en övergångsfas från det 
tidigare planeringssystemet och utpekade objekt i slutet 
av den förra planperioden har tagits med som utpekade 
objekt för perioden 7-12 år.
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Preciseringar till funktionsmålet
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad 

tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 

och stärker den internationella konkurrens-
kraften.

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regi-
oner samt mellan Sverige och andra länder.

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten 
av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle.

• Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med funktionsnedsätt-
ning.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och vistas i trafik-
miljöer, ökar.

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel förbättras.

MÅL

NATIONELLA MÅL

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är 
”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet.” Under det övergripande målet 
har regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål 
med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för 
resor och transporter. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, 
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov. 

Region Värmland har en ambition att göra trans-
portsystemet mer jämställt, dels med syftet att för-
bättra både mäns och kvinnors sätt att resa idag, dels 
med syftet att inte cementera dagens ojämlika sätt att 
resa utan istället främja ett mer jämställt och jämlikt 
resande. Att vidta fysiska åtgärder som gör olika former 
av resande mer tillgängligt för såväl män som kvinnor 
främjar möjligheterna till ett mer jämställt resande och 
bidrar till uppfyllelse av jämställdhetsmålet. De fysiska 
åtgärderna kan med fördel kombineras med steg 1 och 
2-åtgärder (enligt fyrstegsprincipen) som syftar till ett 
förändrat och mer jämställt resmönster. Mot bakgrund 
av detta resonemang kommer inte enskilda åtgärders 
påverkan och bidrag till ett mer jämställt transport-
system utvärderas i detalj. Jämställdhetsperspektivet 
ska dock beaktas i all åtgärdsplanering. 

Hänsynsmålet 
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De 
är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem 
måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Preciseringar till hänsynsmålet
• Antalet omkomna inom väg-transportområdet 

halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 
och 2020.

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransport området och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande.

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan nås genom 
en stegvis ökad energieffektivitet i transport-
systemet och ett brutet beroende av fossila 
bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordons-
flotta som är oberoende av fossila bränslen.

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvali-
tetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska delmål där transportsyste-
mets utveckling är av stor betydelse för möjlig-
heterna att nå uppsatta mål.
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1.  Sedan 2014 finns en direktförbindelse till Frankfurt som 

ersätter förbindelsen mot Köpenhamn.

REGIONALA MÅL

Värmlandsstrategin
Värmlandsstrategin är en strategi för hur hela Värm-
land ska utvecklas fram till 2020 och fokuserar på 
hållbar utveckling och tillväxt. Strategin utgår från 
fyra utvecklingsområden; Livskvalitet för alla, Fler och 
starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer och 
Bättre kommunikationer. Inom varje område finns förslag 
på åtgärder som tillsammans ska göra att Värmland 
utvecklas och lever upp till utarbetade och mätbara mål.

Den strategiska inriktningen för huvudmålet Bättre 
kommunikationer är att det ska vara lätt att ta sig till, 
från och inom Värmland. Man har bra pendlingsmöjlig-
heter, snabba och enkla transporter och god bredbands-
tillgänglighet. Målen i Värmlandsstrategin har preciserats 
i följande effektmål:

• Ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland

• Gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska öka sina 
andelar av persontransporterna

• Restiderna med tåg och buss till Stockholm, Oslo 
och Göteborg ska minska

• Antalet avgångar och passagerare vid Karlstad 
Airport ska öka

• Direktflyg till Köpenhamn och minst en annan inter-
nationell hubb1

• Öka godsmängden som transporteras på Vänern

• Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bred-
band om minst 100 Mbit/sek.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
I Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för 
Värmland preciseras fyra övergripande målområden för 
kollektivtrafikens utveckling i länet:

• Tillgänglighet för regional tillväxt 
Kollektivtrafiken ska stärka regionens tillgänglighet 
och utveckling genom ett sammanhållet nät av 
regional trafik och tätortstrafik, förbindelser över 
länsgräns mot angränsande län och landsgräns mot 
Norge samt kopplingar mot storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Oslo

• Attraktivitet och användbarhet 
Kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt och 
användbart alternativ med enhetliga, gemensamma 
och lättillgängliga system.

• Miljö 
Kollektivtrafiken ska bidra till att öka energieffek-
tiviteten och att minska trafiksystemets negativa 
miljöpåverkan.

• Resurseffektivitet 
Kollektivtrafiken ska planeras och genomföras för 
ökad resurseffektivitet.

Klimat- och energistrategi för Värmland
Sedan 2008 har Länsstyrelsen på regeringens uppdrag 
arbetat med en regional klimat- och energistrategi som 
syftar till att minska Värmlands klimatbelastning. Till 
strategin finns en regional handlingsplan som pekar ut 
fyra insatsområden inom transportsektorn, varav de tre 
nedanstående har en tydlig koppling till infrastrukturens 
utveckling.

• Samhällsplanering som verktyg för minskat  
bilberoende 
Skapa förutsättningar för ökad användning av 
kollektivtrafik och cykel. Redan i planeringsfasen 
bör hänsyn tas till kollektivtrafikstråk och möjlig-
heten att gå och cykla.

• Arbetspendling och tjänsteresor med kollektiv-
trafik och cykel 
Åtgärder som gör kollektivtrafiken mer attraktiv 
och som uppmuntrar individen att välja hållbara 
färdmedel. Insatsområdet fokuserar framförallt på 
restider, enkelhet och olika former av påverkansar-
bete.

• Bränslesnåla och fossiloberoende fordon i stora 
fordonsflottor 
Insatsområdet är uppdelat i bränsleförbrukning 
och användning av fossila bränslen. De utgör två 
parallella processer som behöver samverka för att 
öka fordonens energieffektivitet och minska deras 
klimatpåverkan.

Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även 
preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna 
förtydligar målen och används i det löpande uppfölj-
ningsarbetet av målen. En precisering med bäring på 
transportsystemet är ”Begränsad klimatpåverkan” med 
ett etappmål om 40 procent minskade utsläpp av växt-
husgaser till 2020 utifrån 1990 års nivå. Miljökvalitets-
målen innehåller även preciseringar om ”God bebyggd 
miljö”, ”Bara naturlig försurning” och ”Frisk luft”

Klimatmål
FN:s senaste klimatkonferens som ägde rum i Paris i 
december 2015 resulterade i ett bindande globalt avtal 
om minskade utsläpp av växthusgaser. Avtalet ska börja 
gälla år 2020 och målet är att den globala uppvärm-
ningen ska begränsas till under två grader, helst till en 
och en halv grad.

De nuvarande målen för EU:s eget klimatarbete 
brukar förkortas 20-20-20. Det handlar om fyra mål som 
EU ska nå senast 2020. EU ska:
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• minska växthusgasutsläppen med minst 20 %, 
jämfört med 1990 års nivåer

• sänka energiförbrukningen med 20 %

• höja andelen förnybar energi till 20 % av all energi-
konsumtion

• höja andelen biobränsle för transporter till 10 %.

Sverige har åtagit sig att minst 50 % av den totala 
energianvändningen ska vara förnybar 2020. Riksdagen 
har dessutom beslutat om ett mål för energieffektivitet, 
uttryckt som en minskad energiintensitet med 20 % till 
2020 jämfört med 2008. 

Trafikverket ska på uppdrag av regeringen jobba 
mot de nationella klimatmålen. Av dessa berörs trans-
portsektorn av följande mål:

• Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030

• Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av klimat-
gaser vid 2050.

Mål för framtidens resor och transporter 
Viktiga utgångspunkter i den fortsatta planeringen av 
transportsystemets förvaltning och utveckling finns att 
hämta i regeringens och riksdagens ställningstaganden: 

• Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för 
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 
2016/17:21) 

• Mål för framtidens resor och transporter (prop. 
2008/09:93) 

• Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslags-
övergripande plan för utveckling av transportsys-
temet och trafikslagsövergripande transportplaner 
för regional transportinfrastruktur (rskr.2017/17:101) 

Jämställdhet
Region Värmland har som ambition att jämställdhetsin-
tegrera all sin verksamhet. Det innebär bland annat att 
målet är att ha en jämn representation av kvinnor och 
män i framtagandet av planer och åtgärder. Det handlar 
om en jämn fördelning av makt över utformningen av 
transportsystemet och över vilka frågor och åtgärder 
som prioriteras. 

I åtgärdsplaneringen ska även barnperspektivet 
beaktas. 

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhets-
perspektivet lyfts fram och finns med i planering, beslut 
och genomförande. I kapitel 4 Åtgärdsplanering förs en 
diskussion om de planerade åtgärderna utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Bedömningen har gjorts i samar-
bete med Region Värmlands projektledare för jämställd 
regional tillväxt.

Regional cykelplan för Värmland 
Region Värmland och Trafikverket har tagit fram en regi-
onal cykelplan som fastställdes 2013. Cykelplanen finns 
att ta del av på www.regionvarmland.se

Syftet med den regionala cykelplanen är att kart-
lägga nuläget för cykelinfrastrukturen i länet, vilka behov 
och brister som finns samt på vilket sätt cyklingen i länet 
kan öka. Fyra strategiska områden av stor betydelse som 
identifierats i cykelplanen är:

• Samhällsplanering/Fysisk planering 

• Ökad vardagscykling 

• Hela-resan-perspektivet 

• Cykling för rekreation och turism 

Dessa fyra strategiska områden ska vara vägledande för 
utvecklingen av cyklingen i Värmland. Det innebär att 
cykeln bör vara en naturlig del av all samhällsplanering, 
både på lokal och regional nivå, för att skapa förutsätt-
ningar för en ökad, säker och attraktiv cykeltrafik. 
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NULÄGE OCH TRENDER

NUVARANDE INFRASTRUKTUR

I Värmland finns samtliga fyra transportslag; väg, 
järnväg, flyg och sjöfart. Nedan beskrivs befintlig infra-
struktur i Värmland översiktligt. En utförligare beskriv-
ning finns i Regional systemanalys för Värmlands län 
2017, bilaga 2. De viktiga stråken i länet är:

• E16 (Riksgränsen vid Torsby-Borlänge-Gävle) 

• E18 (Riksgränsen vid Årjäng-Karlstad-Örebro-Stock-
holm) 

• E45 (Göteborg-Säffle-Sunne-Torsby-Mora) 

• Riksväg 26 (Halmstad–Kristinehamn–Mora) 

• Riksväg 61 (Riksgränsen vid Eda-Karlstad) 

• Riksväg 62 (Riksgränsen vid Långflon-Ekshä-
rad-Munkfors-Karlstad) 

• Riksväg 63 (Kopparberg-Filipstad-Karlstad) 

• Värmlandsbanan (Laxå-Charlottenberg) 

• Norge/Vänerbanan (Kil-Göteborg) 

• Bergslagsbanan (Gävle-Kil) 

• Fryksdalsbanan (Kil-Torsby)

Väg
I Värmlandsstrategin prioriteras E18 och E45 samt riks-
vägarna 61, 62 och 63. Tillsammans knyter de ihop länet 
och utgör Värmlands förbindelse mot omvärlden.

Övriga vägar med liknande funktion, men som inte 
är prioriterade i Värmlandsstrategin, är E16 och Rv 26. 
Därutöver finns flera vägar som fyller en viktig regional 
funktion, bland annat vägarna 172, 175, 236/554, 239, 
240 och 241.

Dessa vägar ingår i funktionellt prioriterat vägnät. 
En klassificering av vägar som Trafikverket införde under 
2016. I systemanalysen beskrivs funktionellt prioriterat 
vägnät närmare.

Järnväg
I Värmland finns sex järnvägar:

• Värmlandsbanan (Laxå-Riksgränsen) Person- och 
godstrafik

• Norge/Vänerbanan (Kil-Göteborg) Person- och 
godstrafik

• Fryksdalsbanan (Kil-Torsby) Person- och godstrafik

• Inlandsbanan (Kristinehamn-Nykroppa) Person- och 
godstrafik

• Bergslagsbanan (Kil-Gävle) Godstrafik

• Skoghallsbanan (Karlstad-Skoghall) Godstrafik.

I Värmlandsstrategin prioriteras Värmlandsbanan, 
Norge/Vänerbanan och Fryksdalsbanan.

 Flyg
I Värmland finns tre flygplatser med reguljärtrafik; Karl-
stad Airport, Torsby flygplats och Hagfors flygplats. 

Från Karlstad Airport finns direktflyg till Stockholm 
och Frankfurt samt under turistsäsong linjetrafik till 
Alicante, Gran Canaria, Rhodos, Mallorca, Kroatien, Kreta 
och Las Palmas. 

Från Torsby och Hagfors flygplatser går flyg till 
Stockholm.

Sjöfart
I Vänern transporterades under 2016 nästan 1,7 miljoner 
ton gods, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 
20152.  Den största hamnen i Vänern sett till godsvo-
lymer är Lidköping. I Värmland är det hamnen i Gruvön 
som hanterar störst volymer sjögods. 

Hamnarna i Värmland är: Karlstad, Kristinehamn, 
Gruvön och Skoghall, varav de två sistnämnda är privata.

2.  Vänerhamn 2017
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Figur 1. Funktionellt prioriterat vägnät i Värmland.
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Figur 2. Järnvägar i Värmland.
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RESMÖNSTER OCH VÄNTADE BEHOV PÅ 
INFRASTRUKTUREN

Regional systemanalys för Värmland 2017 beskriver 
resmönster och väntade behov på infrastrukturen i 
Värmland. Nedan redovisas en kort sammanfattning, 
mer detaljer finns i systemanalysen.

Figur 3. Årsdygnsmedeltrafik samt trafiksäkerhetsåtgärd i Värmland. Källa: Trafikverket NVDB, december 2016.

Trafikmängder och resmönster
Som framgår på kartan nedan är de största trafikmäng-
derna på de större vägarna och i området runt Karlstad. 
Trafikmängderna ökar något i anslutning till de större 
tätorterna.

Inom länet är de största reserelationerna i riktning till 
och från Karlstad.
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Godstransporter som passerar Värmland sker huvud-
sakligen i väst-östlig och nord-sydlig riktning genom 
länet. Enligt godskartläggningen från 2013 går drygt 
600 genomgående lastbilar per dygn på E18 mellan 
länsgränsen mot Örebro och Karlstad. I Karlstad delas 
lastbilstrafiken jämt på E18 och väg 61 för vidare trans-
port mot Norge.3

Figur 4. Årsdygnsmedeltrafik samt trafiksäkerhetsåtgärd i Värmland. Källa: Trafikverket NVDB, december 2016.

3. Trafikverket. Godskartläggning Värmland. 2013
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snitt i landet var 91,4 procent5 . Inför 2017 års tidtabell 
har Trafikverket tillsammans med operatörerna därför 
gjort förändringar i planeringen av tåglägen för att 
förbättra punktligheten. Åtgärderna har gett resultat och 
de första tre månaderna låg den totala punktligheten i 
länet på drygt 90 procent6. 

Järnvägarna i Värmland, i synnerhet Värmlandsbanan, 
har stora trafikmängder i förhållande till tillgänglig kapa-
citet. I delrapport 1 i ÅVS Stockholm-Oslo framgår även 
att antalet godståg ökat med 90 procent på Värmlands-
banan under perioden 2003-20154.  Detta innebär bland 
annat att banan är känslig för störningar.

2016 var den totala punktligheten på järnväg i Värm-
land 79,7 procent vilket är näst sämst i landet, genom-

Figur 5. STM(5), andelen persontåg (procent) till slutstation högst 5 minuter efter tidtabell, per län 2016. Anm. Gotlands län 
saknar trafikerad järnväg. Källa Trafikanalys

4.   Trafikverket. ÅVS Stockholm-Oslo. Delrapport 1.
5.   Trafikanalys. Punktlighet på järnväg. Andel tåg som ankom till station högst 5 min efter tidtabell.
6.   http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-04/forsta-kvartalet-2017-punktligast-pa-flera-ar/
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Trafiksäkerhet
Mellan 2006 och 2015 har både dödsolyckor minskat 
något medan antalet måttliga olyckor varierat under 
åren mellan 65 och 87 stycken per år. Totalt sett har 
antalet olyckor på statligt vägnät minskat något under 
perioden. Mötesolyckor är den olycksform med störst 
andel dödade och allvarligt skadade.

Under samma period har antalet rapporterade 
olyckor med oskyddade trafikanter ökat. Som framgår i 
diagram 2 är det framförallt måttliga olyckor som ökat 

i antal medan allvarliga olyckor mer än halverats. Antal 
dödsolyckor är för få för att kunna dra några slutsatser.

Vad gäller olyckor med alkoholpåverkad förare har 
utvecklingen vänt och antalet olyckor med alkoholpå-
verkad förare var 2015 uppe på nästan samma nivå som 
2007, efter att ha minskat stadigt fram till 2012. Detta 
sammanfaller med utvecklingen nationellt samt att 
antalet utandningsprov minskat. Nationellt har antalet 
utandningsprov minskat med 40 procent sedan 2011.

Diagram 1. Antal olyckor på statligt vägnät per år och sammanvägd svårighetsgrad 2006-2015. Källa: STRADA.
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Måttlig olycka (ISS 4-8) 87 79 82 65 76 71 84 75 65 84
Allvarlig olycka (ISS 9-) 16 15 25 30 15 23 30 19 33 15
Dödsolycka 9 10 13 11 13 7 9 7 6 7
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Diagram 2.  Antal olyckor med oskyddade trafikanter i Värmland 2006-2015, samtliga vägar. Källa: STRADA.

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Måttlig olycka (ISS 4-8) 215 326 347 304 343 412 394 369 358 367
Allvarlig olycka (ISS 9-) 70 28 30 26 34 35 57 36 42 31
Dödsolycka 5 2 1 4 5 4 3 2 2
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Trafikutveckling
Enligt Trafikverkets prognoser väntas trafikmängderna 
öka mest där dagens trafikflöden är störst. På kartan 
nedan redovisas förväntad trafikökning i Värmland fram 
till 2030. 

De senaste tio åren har den totala arbetspend-
lingen inom länet ökat med 15 procent, vilket motsvarar 
drygt 3600 personer. Som framgår av kartan nedan 
har utvecklingen har framförallt skett i riktning till och 
från Karlstad. Det finns även en tydlig trend att arbets-
pendling till Norge fortsätter att öka men i lägre takt än 
tidigare. 

En intressant aspekt är att pendlingen från Karlstad 
ut i länet procentuellt sett ökar snabbare än inpend-
lingen till Karlstad. Karlstads betydelse för länets kom-
petensförsörjning har således ökat de senaste tio åren. 
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Diagram 3. Antal alkoholrelaterade olyckor i Värmland per år och svårighetsgrad.

Figur 6. STM(5), andelen persontåg (procent) till slutstation högst 5 minuter 
efter tidtabell, per län 2016. Anm. Gotlands län saknar trafikerad järnväg. Källa 
Trafikanalys.
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Figur 7. Utveckling i mellankommunal arbetspendling mellan åren 2006-2015 (svenska flöden) och 2006-2013 (Norge). 
Flödesriktning läses ur högervarv mellan kommuner. Källa: SCB, StatNord. 
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ÅTGÄRDSPLANERING

Innehållet i länsplanerna regleras av regeringens direktiv 
samt i olika förordningar. Nytt för den här planerings-
omgången är att regeringen betonar infrastrukturens 
betydelse för bostadsbyggandet.

I regeringens direktiv framgår bland annat följande: 
”De regionala ramarna ska användas för investeringar 

och förbättringar av länens transportinfrastruktur. Läns-
planeupprättarna ska i sina prioriteringar även utgå från 
ett länsöverskridande och nationellt perspektiv samt där 
så är relevant ett perspektiv över nationsgränserna.

Länsplaneupprättarna ska redovisa hur mycket medel 
som går till samfinansiering av åtgärder i nationell plan, 
hur mycket medel som avsätts till statlig medfinansiering, 
hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt hur mycket 
medel som de planerar lägga på cykelinfrastruktur.” 7

Region Värmlands planeringsram för 2018-2029 är 
1003 miljoner kronor inklusive särskilt driftbidrag för 
regional flygplats som inte har statligt upphandlad trafik. 

För att optimera utvecklingen av Värmlands regi-
onala transportinfrastruktur arbetar Region Värmland, 
Trafikverket och de värmländska kommunerna aktivt 
med sam och medfinansieringslösningar. 

KRAV PÅ LÄNSTRANSPORTPLAN ENLIGT 
FÖRORDNINGEN

Enligt förordning om länsplaner ska planerna innehålla 
en redovisning av investeringar i statliga vägar som inte 
omfattas av nationell plan för transportinfrastruktur, 
övriga investeringar i det regionala vägnätet, vilka 
åtgärder som kan bli aktuella för statlig medfinansiering 
samt bidrag till regionala flygplatser. Planen får även 
innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan för 
transportinfrastruktur och medel för byggande och drift 
av enskilda vägar.9

I förordningen framgår även att planen ska innehålla 
en redovisning av nuvarande standard på anläggning-
arna, inriktning för vilka åtgärder som bedöms ha störst 
effekt för att nå de transportpolitiska målen samt redo-
visning av vilka objekt som bedöms kosta minst 25 Mkr 
och kommer genomföras under planperioden.

PRIORITERINGAR

Region Värmland har gjort följande avvägningar och 
prioriteringar: 

• Utpekade regionala stråk för arbetspendling ska 
prioriteras med syfte att stärka och utveckla en 
gemensam arbetsmarknadsregion med Karlstad 
som centralort samt att förbättra möjligheterna att 
arbetspendla till angränsade regioner. 

• Utpekade regionala stråk och noder för gods- och 
varutransporter ska prioriteras med syfte att stärka 
och utveckla det regionala näringslivet. 

• Andelen resor med kollektiva färdmedel ska öka 
med hänsyn till tillgänglighet för alla, säkerhet och 
miljö. Satsningarna ska inriktas på åtgärder som 
förbättrar tillgängligheten och framkomligheten i 
det regionala stomlinjenätet. 

• Utveckla möjligheten att cykla på ett säkert sätt 
inom och utom tättbebyggt område samt att 
förbättra kopplingarna mellan cykel och kollektiv-
trafik.

7. Regeringen. Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 
transportsystemet och trafikslagsövergripande transportplaner för regional transportinfrastruktur 
(rskr.2017/17:101) sid 19.

8. I Värmland är uppgiften att söka statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningar delegerad till 
Värmlandstrafik AB.

9. Förordning 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Medfinansiering: Gemensam finansiering med 
andra medel utöver den regionala planen, t ex när en 
kommun medfinansierar ett vägobjekt i den regio-
nala planen. 

Statlig medfinansiering: Finansiering ur nationell 
eller regional plan till ett antal olika typer av åtgärder 
som finansieras med andra medel utöver den 
regionala planen. Kan t ex sökas av kommuner och 
kollektivtrafikmyndigheter8. 

Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan 
infrastrukturplaner, t ex när medel från den regionala 
planen för Värmland samfinansierar objekt i den 
nationella planen eller när medel ur bärighetsplanen 
och den regionala planen för Värmland samfinan-
sierar objekt.
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• Nya eller ändrade transportbehov som uppkommer 
under planeringsperioden ska kunna beaktas. 

• Innan specifika åtgärder bestäms inom respek-
tive åtgärdsgrupp ska de normalt föregås av en 
åtgärdsvalsstudie. Studierna kan vara mer eller 
mindre omfattande och ska stå i rimlig proportion 
till behovet. Fyrstegsprincipen ska tillämpas. 

PLANERINGSRAM

Planeringsramen för perioden 2018-2029 uppgår till 
1003 miljoner kronor i Värmlands län. Motsvarande ram 
för perioden 2014-2025 var 994 Mkr. Fördelning mellan 
åtgärdsgrupperna redovisas i diagrammet nedan.

Utredningskostnader för projektering, formella 
processer med mera belastar respektive åtgärdsgrupp. 
Samfinansiering mellan åtgärdsgrupper kan ske för såväl 
studier som fysiska åtgärder om åtgärderna berör flera 
områden. Region Värmland och Trafikverket samråder 
om hur finansiering ska ske om oklarheter finns. Tra-
fikverket tar även ut en administrativ kostnad för löner 
som belastar planen. De senaste fyra åren har det i snitt 
handlat om cirka 2,3 MKr per år.

Diagram 4. Ekonomisk sammanställning av Regional transportplan för Värmlands län 2018-2029.
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BESLUTADE ÅTGÄRDER

Nedan redovisas de större objekt som planeras under 
perioden 2018-2029. Planen delas in i tre olika tids-
perioder enligt det nya planeringssystemet 10. År 1-3 
innehåller projekt som är klara att genomföras och år 
4-6 är planerade objekt. I år 7 till12 benämns åtgär-
derna som brister, där åtgärdsvalsstudie ska genom-
föras, såvida det inte är projekt som redan nu ligger i 
något planeringsskede. Denna plan befinner sig i en 
övergångsfas från det tidigare planeringssystemet och 
innehåller därför huvudsakligen åtgärder som hunnit 
uppnå tillräcklig detaljeringsnivå för att tas med som 
åtgärder. 

Flera av de åtgärder som finns med i planen 2014-
2025 har ännu inte hunnit genomföras. Planeringen i 
planen för 2014-2025 utgör grunden för åtgärdsplane-
ringen fram till 2025.

Efter varje åtgärd följer en kortfattad redovisning av 
vilken effekt som åtgärden bedöms ge. Detta samman-
fattas sedan i kapitel 5 Effektbedömning och måluppfyl-
lelse.

Utpekade vägåtgärder
I planen avsätts 384 Mkr för utpekade vägåtgärder som 
överstiger 25 Mkr. I tabellerna nedan redovisas under 
vilken perioden objekten påbörjas. Utöver medel ur 
länstransportplanen tillkommer bärighetsmedel och 
kommunal medfinansiering, se Bilaga 5. Ekonomisk 

sammanställning av länstransportplan 2018-2029. 
Åtgärderna beskrivs närmare i ÅVS Större regionala 
stråk Värmland (2016). Kostnaderna i tabellen är angivna 
i prisnivå 2017-4.

Bedömd effekt
Åtgärderna syftar till förbättrad framkomlighet och 
därmed ett mer tillförlitligt transportsystem för både 
arbetspendling, godstransporter och ökad trafiksä-
kerhet. Den ökade tillgängligheten ger en marginellt 
positiv effekt på möjligheterna till bostadsbyggande.

Viltstängsel ger en ökad barriäreffekt, men bidrar 
samtidigt till att minska antalet djur som bli påkörda. 
Då hastigheten på sträckan ökar innebär åtgärden att 
utsläpp av växthusgaser ökar. I vägobjekten ingår dock 
även åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik, vilket 
även bidrar till att stärka dessa trafikslag.
Då fler män än kvinnor kör bil tenderar satsningar på 
väg att gynna män mer än kvinnor. Skillnaden i färd-
medelsfördelning är dock mindre i Värmland än riket 
som helhet. Vägförbättringar som avses innebär att den 
upplevda tryggheten ökar, vilket ytterligare kan bidra 
till att jämna ut skillnaden11. Sträckan Graninge-Speked 
förbinder Arvika och Eda kommuner. Då betydligt fler 
kvinnor än män arbetspendlar mellan Arvika och Eda 
kan åtgärden bidra till att förbättra kvinnors möjligheter 
till arbetspendling. Längs aktuella sträckor på väg 62 
och 63 arbetspendlar ungefär lika många män som 
kvinnor.

Tabell 1. Utpekade vägåtgärder som påbörjas 2018-2020.

Sträcka Åtgärd Total kostnad Ur LTP

Väg 61  
Graninge Speked

Breddning och mötesseparering

Hastighetsstandard 100 km/h 
99 Mkr 31 Mkr

Väg 62  
Norra Sanna Dyvelsten

Breddning och mötesseparering

Hastighetsstandard 100 km/h
79 Mkr 67 Mkr

Väg 62  
Dyvelsten Forshaga

Breddning och mötesseparering

Hastighetsstandard 100 km/h
59 Mkr 45 Mkr

Väg 63  
Edsgatan Vallargärdet

Breddning och mötesseparering

Hastighetsstandard 100 km/h
58 Mkr 58 Mkr

Totalt 295 Mkr 201 Mkr

10. Prop 2011/12:118. Planeringssystem för infrastruktur.
11. Halling, jon mfl. Handbok om jämställdhetsintegrering i transportplaneringen. Sid 46.

Tabell 2. Utpekade vägåtgärder som påbörjas 2021-2023.

Sträcka Åtgärd Total kostnad Ur LTP

Väg 62  
Norra infarten Forshaga-
Deje

Breddning och mötesseparering

Hastighetsstandard 100 km/h 86 Mkr 69,4 Mkr

Tabell 3. Utpekade vägåtgärder som påbörjas 2024-2029.

Sträcka Åtgärd Total kostnad Ur LTP

Väg 61  
Framnäs Högboda

Breddning och mötesseparering

Hastighetsstandard 100 km/h 
122 Mkr 97 Mkr

Åtgärder Nationella mål Regionala mål Övriga mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets- 
mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin Jämställdhet

Utpekade vägåtgärder
++ +/- - ++ -- +/-

Tabell 4. Sammanfattning av bedömd effekt på nationella och regionala mål för utpekade vägåtgärder
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Medel ur denna pott ska bland annat användas för utpe-
kade objekt för trimning, trafiksäkerhet och miljö som 
beskrivs nedan.

Medel från denna åtgärdsgrupp ska även kunna 
användas för att möta ändringar i efterfrågan på 
transporter som uppkommer under planeringsperioden. 
Detta kan bland annat handla om att stödja och möj-
liggöra utveckling av befintliga eller nya verksamheter 
i länet. I många fall kan det handla om medfinansie-
ringsobjekt där även kommuner och privata intressenter 
medverkar.

Till denna åtgärdsgrupp avsätts 204,5 miljoner 
kronor.

Utpekade åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och 
miljö
I tabellen nedan redovisas de sträckor som är utpekade 
för åtgärder ur potten för trimning, trafiksäkerhet och 
miljö. Objekt som överstiger 25 Mkr ska föregås av 
en SEB innan de kan tas med i planen. I åtgärderna i 
tabellen nedan understiger varje separat objekt 25 Mkr. 
I händelse av att avsatta medel inte upparbetas ska de 
användas till andra åtgärder inom ramen för pott för 
trafiksäkerhet, trimning och miljö.

Bedömd effekt
Effekterna omfattar bland annat ökad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. Åtgärderna medger inte högre hastighet 
och väntas inte bidra till ökade trafikmängder. Därmed 
blir bidrag till miljömålen något positivt då åtgärderna 
förväntas leda till minskade köer.

POTTER FÖR HÅLLBART 
TRANSPORTSYSTEM

Åtgärderna i åtgärdsgruppen kan med fördel kombi-
neras för att åstadkomma bättre resultat vad avser 
effektiva, säkra och miljövänliga transporter. Åtgärderna 
syftar till att erbjuda bättre och mer klimatsmarta alter-
nativ till bilen. 

De bidrar även till att färre dör eller skadas svårt 
i trafiken. Flera tänkbara åtgärder syftar till att ge 
näringslivet bättre förutsättningar för gods- och varu-
transporter, bland annat genom ökade möjligheter till att 
effektivare kunna kombinera olika trafikslag. 

I åtgärdsgruppen ingår åtgärder på det statliga 
vägnätet och statlig medfinansiering av åtgärder på det 
kommunala väg- och gatunätet. Statlig medfinansiering 
ur länstransportplanen kan uppgå till högst 50 procent 
av kostnaden för kollektivtrafik-, cykel- och trafiksä-
kerhet, trimning- och miljöåtgärder12. 

Den statliga medfinansieringen kan uppgå till: 
• 209 Mkr (100 procent av avdelade medel) miljoner 

kronor till kollektivtrafik, 

• 53,2 Mkr (70 procent) miljoner kronor till cykel 

• 102 Mkr (50 procent) miljoner kronor till trafiksä-
kerhet, trimning och miljö

Trafiksäkerhet, trimning och miljö
Denna åtgärdsgrupp är i första hand till för mindre 
åtgärder som har betydelse för trafiksäkerhet, miljö, 
val av transportsätt, samt effektivare användning av 
befintligt transportsystem. Medel ur åtgärdsgruppen kan 
användas till samtliga transportslag och även användas 
som statlig medfinansiering till kommunala objekt. 

Tabell 5. Utpekade åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö.

Sträcka Beskrivning Medel avsatta 
ur LTP

Period

Väg 61/62  
Bergvik Ilanda

Åtgärder för att förbättra kapacitet och trafiksäkerhet på väg 61/62 mellan 
Bergvik och Ilanda. Inriktningen är att genomföra mindre trimningsåtgärder 
inom befintligt vägområde. I samband med projekteringen bör behovet av 
kompletterande vägnät och GC-passage ses över

12 Mkr 2018-2021

Väg 61  
Charlottenberg Eda 
Glasbruk

Åtgärder för att förbättra trafikflöden på väg 61 sträckan Charlottenberg-
Eda Glasbruk enligt överenskommelse med Eda kommun, Trafikverket och 
exploatörer.

20 Mkr 2021-2023

Väg 61  
Eda Glasbruk Riksgränsen

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på sträckan. Bland annat i 
förhållande till anslutningsvägar och närheten till järnvägen. 20 Mkr 2024-2029

Väg 236  
Hammarö Karlstad

Åtgärder för att förbättra kapacitet, förutsättningar för hållbara transporter 
samt korsning 236/Karlstadsvägen. 40 Mkr 2024-2029

Totalt 92 Mkr

12. Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
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Cykel
I cykelplanen finns en kartläggning av nuläget för 
cykelinfrastrukturen, vilka behov och brister som finns 
samt på vilket sätt cyklingen i länet kan öka. Där framgår 
det att det finns störst potential till ökad cykling inom 
tätorter samt mellan tätorter som ligger fem till sju 
kilometer från varandra. Vid planering av cykelåtgärder 
i framförallt tätort är det viktigt att ta med trygghets-
aspekten utifrån både trafiksäkerhet och ett social 
sammanhang.

Huvudregeln är att de prioriterings-, fördelnings- och 
finansieringsprinciper som framgår i länsplanens bilaga 
3 bör följas. För att öka vardagscyklingen prioriteras 
åtgärder som underlättar cykling till arbetsplatser, 
skolor, serviceinrättningar etc. 

I cykelplanen framgår vikten av ett hela-resan-per-
spektiv för att underlätta byten mellan cykel och 
kollektivtrafik och att samordna dessa transportslag. 
För att utveckla och stärka kopplingen mellan cykel 
och kollektivtrafik behöver vissa insatser och åtgärder 
göras, exempelvis tydligare skyltning och information 
samt att utveckla attraktiva och säkra cykelparkeringar i 
bytespunkter. 

Ett system av lånecyklar vid resecentra och större 
bytespunkter kan vara en åtgärd som ytterligare stärker 
kopplingen mellan kollektivtrafik och cykel. Åtgärder av 
det slaget har potential att göra såväl cykeltrafik som 
kollektivtrafik attraktivare. Förutsättningarna för ett 
sådant system bör utredas vidare. 

På längre distanser i länet finns dessutom potential 
för att utveckla fritids- och motionscykling samt cykel-
turism.

I länsplanen för 2018-2029 avsätts 76 miljoner 
kronor för cykelåtgärder, varav upp till 70 procent (53,2 
Mkr) kan användas som statlig medfinansiering till kom-
munal infrastruktur, 20 procent till statlig infrastruktur 
och 10 procent för att utveckla cykelstråk för turism 
och rekreation. Kommuner och ev. andra intressenter 
ska vara beredda på att medfinansiera cykelåtgärder 
av betydelse för dem även om det ligger utanför det 
kommunala vägnätet.

Bedömd effekt
Cykelåtgärder ska gå till åtgärder som ökar cyklandets 
attraktivitet vilket är en del i att ställa om transportsys-
temet till mer hållbara transportslag. Genom att cykelin-
frastrukturen förbättras ökar även trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter. Genom att förbättra möjlighe-
terna att cykla bidrar åtgärderna även till ökad hälsa.

Kollektivtrafik
Den regionala och interregionala kollektivtrafiken är en 
viktig förutsättning för fortsatt regionförstoring. Region-
trafikens linjestruktur omfattar servicelinjer, tätortstrafik, 
matarlinjer, regional tågtrafik samt lokal linjetrafik i 

glesbebyggda områden. För att öka möjligheten till byte 
mellan olika trafikslag är det viktigt att fortsätta utveck-
lingen med resecentrum, byteshållplatser och pendlar-
hållplatser utmed stomlinjerna.

Transportslagen cykel och kollektivtrafik kom-
pletterar varandra på ett bra sätt. De stärker varandra 
genom att den totala restiden mellan start och målpunkt 
minskar samtidigt som komforten och attraktiviteten för 
båda trafikslagen ökar. Lånecykelsystem och tillgång till 
cykelgarage är exempel på åtgärder som kan bidra med 
det. Dessa kan med fördel kopplas till lokal- och region-
trafikens biljett- och kortsystem. 

Åtgärderna i länsplanen ska ha en tydlig koppling till 
de mål som finns i trafikförsörjningsprogrammet. Detta 
innebär bland annat ett fokus på att förbättra resecen-
trum och bytespunkter i länet för att säkerställa en god 
koppling mellan kollektivtrafiken och övriga trafikslag. 
Åtgärderna arbetas fram löpande mellan berörda parter. 

Arbetet med att förbättra möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att resa med kollektiv-
trafiken i Värmland bygger på en strategi där större 
bytespunkter i stomnätet åtgärdas först. Nya hållplatser 
och bytespunkter byggs enligt standard för funktions-
anpassning. I Systemanalysen finns en karta över vilka 
bytespunkter som är anpassade.

Karlstad C
Trafikverket genomförde på uppdrag av regeringen 
en kapacitetsutredning under 2011- 2012. Där pekades 
Värmlandsbanan ut som en av flera banor med stor 
kapacitetsbrist i det svenska järnvägssystemet. 

Trafikverket, Karlstad kommun och Region Värmland 
har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie för att 
finna kostnadseffektiva lösningar på den kapacitetsbrist 
som råder på Värmlandsbanan. En viktig del av kapaci-
tetsbristen utgörs av Karlstad C som inte är anpassad 
för dagens trafikvolymer, varken för gods- eller person-
transporter.

Avsatta medel i planen
I länsplanen avsätts 209 miljoner kronor till kollektiv-
trafikåtgärder varav 85 miljoner kronor avser medfi-
nansiering av åtgärder på Karlstad C för att förbättra 
kapacitet för lokal och regional kollektivtrafik samt 
koppling mellan olika trafikslag. Åtgärderna ska stödja 
de åtgärder som genomförs på Värmlandsbanan inom 
ramen för Tåg i Tid.

Det återstående beloppet 124 miljoner kronor kan 
användas som statlig medfinansiering till kommunala 
kollektivtrafikåtgärder. Vilka som kan ansöka om medel 
till kollektivtrafikåtgärder regleras i Regionalt trafikför-
sörjningsprogram samt Avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Värmlands län.
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Bedömd effekt
Pott för kollektivtrafik går till åtgärder för att förbättra 
kollektivtrafikens attraktivitet, vilket även det är en del 
i att ställa om till ett mer hållbart transportsystem. I 
denna pott ingår 85 Mkr för medfinansiering av Karlstad 
C för att stödja åtgärderna på Värmlandsbanan som 
genomförs inom ramen för Tåg i tid. Åtgärderna bedöms 
ge en tydligt positiv effekt på både tillgänglighet och 
miljökvalitetsmålen.

Bedömd effekt av potter för hållbart transportsystem
Medel ur potterna fördelas årligen, varför det är svårt att 
på förhand beskriva vilken effekt åtgärderna ger. Vilken 
typ av åtgärder som pengarna ska gå till regleras dock i 
texten om varje pott.

Sammanfattningsvis bedöms potten för hållbart 
transportsystem ha potential att ge positiva effekter för 
både funktionsmålen, hänsynsmålen, miljökvalitetsmål 
och regionala mål i Värmlandsstrategin. Både genom 
ökad tillgänglighet och genom överflyttning av trafik till 
mer hållbara transportslag.

Åtgärder inom potten trafiksäkerhet, trimning och 
miljö syftar till att optimera befintligt system. Åtgär-
derna bidrar till ökad attraktivitet, tillgänglighet och 
förbättrad miljö genom att förbättra förutsättningarna 
välja hållbara färdmedel.

Enligt resvaneundersökningen 2014 reser fler 
kvinnor än män med cykel och kollektivtrafik. En 
satsning på dessa trafikslag gynnar således något fler 
kvinnor än män om nuvarande resemönster bibehålls. 

Genom att flytta över trafik från bil till cykel och 
kollektivtrafik finns potential att köerna på sträckor med 
kapacitetsproblem vid högtrafik minskar, vilket under-
lättar för dem som inte har möjlighet att resa på annat 
sätt än med bil. Se Tabell 6.

ENSKILDA VÄGAR

Utveckling av enskilda vägar finansieras via länsplanen. 
Drift- och underhåll av enskilda vägar finansieras genom 
den nationella planen. Region Värmland ska i samråd 
med Trafikverket upprätta en plan för utveckling av 
enskilda vägar. En samordning mellan de olika anslagen 
bör ske när så är lämpligt för att nå mesta möjliga nytta 
för pengarna.

Vid såväl byggande som drift och underhåll ska 
robusthet och framkomlighet prioriteras, bland annat 
måste beredskap för naturkatastrofer som stormar och 
översvämningar beaktas.

I planen avsätts 24 miljoner kronor för utveckling 
av enskilda vägar.  Enligt Trafikverkets bedömning mot-
svarar detta nuvarande behov.

Tabell 6. Sammanfattning av bedömd effekt på nationella 
och regionala mål.

Bedömd effekt
Åtgärdsområdet har stor betydelse för tillgängligheten 
utanför det statliga och kommunala vägnätet. Då medel 
för enskilda vägar går till åtgärder för att förbättra 
standard på befintliga vägar är effekten på jämställdhet 
liten. Se Tabell 7.

Tabell 7. Sammanfattning av bedömd effekt på nationella 
och regionala mål.

Åtgärder

Enskilda
vägar

Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

+ +/- -

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

+ -

Övriga mål

Jämställdhet

+/-

Åtgärder

Trafiksäkerhet, 
trimning och  
miljö

Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

++ ++ +

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

+ +

Övriga mål

Jämställdhet

+/-

Åtgärder

Cykel Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

++ ++ +

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

++ ++

Övriga mål

Jämställdhet

+

Åtgärder

Kollektiv-
trafik

Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

++ ++ +

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

++ ++

Övriga mål

Jämställdhet

+
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DRIFTSBIDRAG TILL KARLSTAD AIRPORT

Sedan 2012 hanteras driftbidragen i länstransport-
planen. Det gäller flygplatser som inte är statliga och 
saknar statligt upphandlad trafik. I Värmland omfattar 
det Karlstad Airport. Torsby och Hagfors flygplatser 
uppbär särskilt statligt driftbidrag och har också statligt 
upphandlad trafik vilket innebär att de inte omfattas av 
detta.

Karlstad Airport tilldelas tillsvidare driftbidrag om 
3,6 miljoner per år mellan 2018-2029 i enlighet med 
Trafikverkets beräkningsmodell som bygger på tidigare 
års utfall.

Bedömd effekt
Karlstads Airport är betydelsefull för tillgängligheten 
till och från Värmland och driftbidraget är en del i att 
möjliggöra flygplatsens verksamhet. Flyget har dock en 
negativ påverkan utifrån miljökvalitetsmålen och klimat- 
och energistrategin. Se Tabell 8.

SAMFINANSIERING NATIONELL PLAN

Region Värmland har valt att samfinansiera två natio-
nella objekt med medel ur länstransportplanen eftersom 
de som bedöms vara strategiskt viktiga även ur ett 
regionalt perspektiv. Objekten är Värmlandsbanan inom 
ramen för Tåg i Tid (Karlstad C) och Fryksdalsbanan. 
Fryksdalsbanan är inte ett utpekat objekt men kan bli 
föremål för mindre åtgärder. Totalt avsätts 64 Mkr ur 
länstransportplanen för statlig samfinansiering.

I händelse av att objekten inte blir genomförda ska 
medlen användas till andra åtgärder inom länstransport-
planen.

Värmlandsbanan (Karlstad C)
I länstransportplan för perioden 2014-2025 finns medel 
avsatta för samfinansiering av nationell plan för bland 
annat Tåg i Tid etapp 1-3 och för Fryksdalsbanan.

De 85 Mkr som avsatts som samfinansiering av Tåg 
i Tid förs nu över till potten för kollektivtrafikåtgärder, 
vilka ska användas för statlig medfinansiering till kom-
munal anläggning. Region Värmland har tillsammans 
med Karlstads kommun tecknat en avsiktsförklaring med 
Trafikverket om att samfinansiera åtgärder inom Tåg i 
Tid etapp 4, steg 1 och 2. Ur länstransportplanen avsätts 
24 Mkr för åtgärder i den statliga anläggningen.

Totalt avsätts 109 Mkr till åtgärder på Värmlands-
banan inom ramen för Tåg i Tid. 

Åtgärder

Driftsbidrag 
Karlstad 
Airport

Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

+ - -

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

+ -

Övriga mål

Jämställdhet

+/-

Tabell 8. Sammanfattning av bedömd effekt på nationella 
och regionala mål

Tabell 9. Sammanfattning av bedömd effekt på nationella 
och regionala mål

Fryksdalsbanan
I länsplanen 2014-2025 finns 25 Mkr avsatta för åtgärder 
på Fryksdalsbanan. Under 2026-2029 avsätts ytterligare 
40 Mkr för samfinansiering av förbättringsåtgärder på 
Fryksdalsbanan. För närvarande pågår åtgärder som 
kommer vara slutförda 2019. Inom de närmaste åren 
kommer det därför genomföras en åtgärdsvalsstudie för 
att identifiera vad som behöver göras härnäst. De medel 
som tillförs med denna plan ska kunna användas till de 
åtgärder som identifieras i den studien.

Målsättningen är att dessa medel ska växlas upp 
med en motfinansiering motsvarande 50 % från natio-
nella och/eller kommunala medel.

Bedömd effekt
Se Tabell 9.

Åtgärder

Värmlands- 
banan

Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

++ + ++

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

++ ++

Övriga mål

Jämställdhet

+

Åtgärder

Fryksdals- 
banan

Nationella mål

Funktions- 
mål

Hänsyns- 
mål

Miljökvalitets-
mål

+ + ++

Regionala mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin

+ +

Övriga mål

Jämställdhet

+
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Investering Mkr Total 
investering Investering i länsplanen per fyraårsperiod

Åtgärder NNK L B K 2018-2021 2022-2025 2026-2029

Utpekade vägobjekt

RV 61 128,60 49,20 38,70 216,50 31,00 97,60

Framnäs Högboda 0,51 97,60 24,40 122,00 97,60

Graninge Speked 1,08 25,00 24,80 38,70 94,50 31,00

Övriga åtgärder väg 61

RV 62 178,90 42,8 221,70 116,70 62,20

Norra Sanna Dyvelsten -0,04 64,00 15,00 79,0 64,00

Dyvelsten Forshaga 0,07 47,70 11,00 58,70 47,70

Norra infarten Forshaga Deje -0,3 67,20 16,80 84,00 5,00 62,20

Övriga åtgärder enligt 
handlingsplan

RV 63 74,30 74,30 58,30 16,00

Karlstad/Mossgatan Edsgatan 1,07 0,20 0,20 0,20

Edsgatan Vallargärdet 0,59 58,10 58,10 58,10

Övriga åtgärder enligt 
handlingsplan 16,00 16,00 0,00 16,00

Hållbart transportsystem 490,00 490,00 156,70 184,30 149,00

Kollektivtrafik 209,50 209,50 94,50 75,00 40,00

Cykel 76,00 76,00 28,00 24,00 24,00

Åtgärder trafiksäkerhet, 
trimning och miljö 204,50 204,50 34,20 85,30 85,00

Samfinansiering av nationella 
objekt 64,00 64,00 20,00 44,00

Värmlandsbanan (Karlstad C) 24,00 24,00 0,00 24,00

Fryksdalsbanan 40,00 40,00 20,00 20,00

Enskilda vägar 24,00 24,00 8,00 8,00 8,00

Driftsbidrag 
Karlstad Airport 43,20 43,20 14,40 14,40 14,40

Summa 1003,00 83,50 38,70 1086,50 409,70 280,80 312,50

Tilldelning enligt TrV 1003,00 1003,00 314,81 343,08 345,11

Differens 0,00 0,00 -95,89 39,98 55,91

Tabell 10. Sammanställning av länstransportplan 2018-2029.

SAMMANSTÄLLNING AV 
LÄNSTRANSPORTPLAN 2018-2029
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Figur 8. Planerade större åtgärder. 
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KOPPLINGAR TILL ANDRA PLANER

Nationell plan
Kompletteras efter att planen skickats ut på remiss 31 
augusti 2017.

Norges nationella plan
Remiss till nationell plan för Norge presenterades i april 
2017 och gäller för perioden 2018-2029. Total ram för 
Norges nationell plan är 1064 miljoner norska kronor, 
varav 131 miljoner utgörs av så kallad bompeng. På E18 
planeras åtgärder för att bygga ut och mötesseparera 
kvarvarande sträckor mellan Oslo och Riksgränsen. 
Ambitionen är att hela sträckan ska vara mötessepa-
rerad senast 2023.

Under perioden planeras även förbättringar på 
järnvägen mellan Oslo och Kongsvinger. Åtgärderna 
omfattar bland annat förbättringar av stationsområden 
på sträckan.

Grannlänens planer

Västra Götaland
Västra Götalands län prioriterar länsväg 172 som ett av 
nio regionala stråk. Länsväg 172 förbinder nordvästra 
Dalsland med sydvästra och västra Värmland. Vägen går 
från Uddevalla i söder via Bengtsfors, Årjäng och Arvika 
i Norr. Trafikmängderna på vägen är högre i Västra 
Götaland än i Värmland. Länsväg 172 utgör en alternativ 
förbindelse för Arvika till Västra Götaland. Under de 
senaste åren har medel ur länstransportplanen i Västra 
Götalands län använts för mindre åtgärder på väg 172.

Region Värmland har valt att inte prioritera länsväg 
172. Värmlands viktigaste vägförbindelse till Västra 
Götaland utgörs av den nationella vägen E45. Riksväg 26 
förbinder östra Värmland med Västra Götaland. Riksväg 
26 är nationell väg upp till Kristinehamn.

Region Örebro län
Region Örebro län och Värmlands förbinds av E18 samt 
det två regionala vägarna riksväg 63 och väg 237. 
Varken Region Värmland eller Region Örebro län har valt 
att prioritera väg 237 i sina planer. På väg 63 genomför 
Region Dalarna en satsning mellan Kopparberg och 
Sikfors för att förbättra trafiksäkerhet och framkom-
lighet.

På E18 planeras inga åtgärder mellan Värmland och 
Örebro under planperioden.

Dalarnas län
Värmland och Dalarna förbinds av de nationella vägarna 
E16 och E45 samt av riksväg 26 som är regional väg. 
Varken Region Värmland eller Region Dalarna har valt 
att prioritera riksväg 26 i sina planer.
Vad gäller E16 har Region Dalarna valt att samfinansiera 
ett objekt på sträckan mellan Djurås och Borlänge, som 
är en del av stråket mellan Mora och Borlänge. Inget av 
länen har valt att samfinansiera objekt på E45 mellan 
länen.
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EFFEKTBEDÖMNING OCH 
MÅLUPPFYLLELSE
Nedan sammanfattas effekter och planens bidrag till att 
uppfylla nationella och regionala mål. Utgångspunkten 
är att planen ska bidra positivt till både regionala och 
nationella mål samtidigt som det ska finnas en balans 
mellan funktions- och hänsynsmål eftersom det till viss 
del förekommer målkonflikter mellan dessa. Miljökonse-
kvensbeskrivningen sammanfattas i avsnitt 5.2 Miljö-
konsekvensbedömning av föreslagna åtgärder. I bilaga 
5 redovisas samhällsekonomiska bedömningar (SEB) för 
utpekade vägobjekt.

Värmland är till stora delar glest befolkat och det 
är inte möjligt att tillgodose transportbehovet i länet 
med kollektivtrafik eller cykelvägar. För många är 
bilen det enda realistiska färdmedlet. Därför innehåller 
länstransportplanen fortsatta satsningar på vägobjekt 
trots att det motverkar regionala och nationella miljömål.

Då vägobjekt normalt är dyrare än övriga åtgärder 
som behandlas i planen blir den procentuella fördel-
ningen till vägar relativt stor. Satsningar på väg innebär 
dock en positiv effekt busstrafiken då de utpekade 
vägobjekten ingår i kollektivtrafikens stomnät för buss. 
I samband med väginvesteringar görs även satsningar 
som främjar hållbart resande i form av pendelparke-
ringar, förbättrade bytespunkter och hållplatser. I utpe-
kade vägobjekt ingår även åtgärder för cykel.

Jämfört med länstransportplanen 2014-2025 har 
andelen medel till hållbara trafikslag (inkl samfinan-
siering av nationell järnväg) utökats. Framförallt har 
potten för kollektivtrafik och trafiksäkerhet, trimning och 
miljö ökats. I pott för kollektivtrafik ingår nu 85 Mkr för 
åtgärder inom ramen för Tåg i Tid.

Ytterligare en förändring är att potten för marknads-
anpassning och åtgärdsvalsstudier har utgått och att 
dessa medel nu finns i pott för trafiksäkerhet, trimning 
och miljö.

Genom att planen innebär ökade möjligheter att bo 
och arbeta i hela Värmland samt att minska restiderna 
till Stockholm, Oslo och Göteborg bidrar den positivt till 
målen i Värmlandsstrategin.

Åtgärderna i planen innebär en förbättrad tillgänglighet 
genom kortare restider och förbättrad möjlighet att 
använda kollektivtrafiken. Detta har en positiv inverkan 
på bostadsbyggandet i Värmland utanför Karlstad 
då möjligheterna att bo och arbeta i hela Värmland 
förbättras. Åtgärderna på Karlstad C innebär sanno-
likt ökade fastighetsvärden i Karlstads innerstad och 
förbättrade möjligheter att bygga söder om stationen 
genom att kopplingen mellan stadsdelarna förbättras.

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv innebär planen 
en svagt positiv effekt genom att möjligheterna för både 
män och kvinnor att arbetspendla förbättras. Planerad 
åtgärd på väg 61 Graninge-Speked sker dessutom på en 
sträcka där fler kvinnor än män arbetspendlar. Samti-
digt bidrar åtgärderna delvis till att bibehålla nuvarande 
resmönster. Åtgärderna inom området hållbara person-
transporter har ett tydligare bidrag till ett mer jämställt 
trafiksystem.

Planen bidrar positivt till både det nationella 
funktionsmålet och hänsynsmålet genom en förbättrad 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet samtidigt 
som delar av de mest trafikerade vägarna blir säkrare, 
vilket ger ett positivt bidrag till hänsynsmålet om att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Bättre vägar leder dock i regel till mer trafik, vilket 
innebär ett negativt bidrag till hänsynsmålet om mins-
kade utsläpp av växthusgaser och partiklar. 

Sammantaget utgör planen därmed en god balans 
mellan funktions- och hänsynsmålen.
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Åtgärder Nationella mål Regionala mål Övrigt

Funktions-
mål

Hänsyns-
mål

Miljökvalitets- 
mål

Värmlands-
strategin

Klimat- och 
energistrategin Jämställdhet

Utpekade vägåtgärder ++ +/- - ++ -- +/-

Åtgärder för trafiksäkerhet, 
trimning och miljö ++ ++ + ++ + +/-

Cykeltrafik ++ ++ + ++ ++ +

Kollektivtrafik ++ ++ + ++ ++ +

Enskilda vägar + +/- - + - +/-

Driftsbidrag Karlstad Airport + - - + - +/-

Samfinansiering nationell plan ++ + ++ ++ ++ +

Tabell 11. Samlad bedömning över åtgärder och deras påverkan på nationella och regionala mål.
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Diagram 5. Ekonomisk sammanställning av Regional transportplan för Värmlands län 2014-2025.

Diagram 6. Ekonomisk sammanställning av Regional transportplan för Värmlands län 2018-2029.
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EFFEKTER FÖR BOSTADSBYGGANDE

Hanteras under remissperioden.

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV 
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Nedan sammanfattas resultatet av miljökonsekvensbe-
skrivningen. Dokumentet bifogas i sin helhet i bilaga 1. 

I planen finns utpekade vägåtgärder som medför 
högre hastigheter vilket innebär att utsläppen av växt-
husgaser ökar. I vägobjekten ingår dock även åtgärder 
för gång, cykel och kollektivtrafik, vilket bidrar till att 
stärka dessa trafikslag. Planens åtgärder inom kollektiv-
trafik och cykel syftar till att effektivisera och förbättra 
det befintliga transportsystemet. Följaktligen har 
planen ett något positivt bidrag till miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan och det regionala målet om 
att Värmland ska vara klimatneutralt senast år 2030. För 
att uppnå dessa mål krävs dock fler åtgärder än vad som 
är möjligt inom ramen för länstransportplanen. Hur stor 
planförslagets samlade effekt på klimatet blir beror till 
viss del på om förbättringarna leder till en överflyttning 
från bil till dessa trafikslag. Jämfört med nollalternativet 
bedöms dock planförslaget innebära en viss förbättring 
ur klimatsynpunkt, baserat på att satsningarna på håll-
bara transportslag ökat.

Planens vägåtgärder är lokaliserade på landsbygden. 
I tätbebyggda områden prioriteras istället satsningar på 
cykel- och kollektivtrafik som har potential till minska 
både bullerstörningar och luftföroreningar. Generellt sett 
bidrar planen till ökad trafiksäkerhet och ökad möjlighet 
till hållbara transportslag och bedöms därför bidra något 
positivt till miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft. 
Även miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Giftfri 
miljö bedöms påverkas något positivt då olycksrisker 
byggs bort och grundvattenskyddet förbättras i sam-
band med vägprojekten. 

Planförslagets påverkan på målbilden landskap 
bedöms vara övervägande negativ. De negativa kon-
sekvenserna utgörs bland annat av ingrepp i vägnära 
naturmiljöer och förstärkta barriäreffekter. Planförslaget 
motverkar därmed miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och 
djurliv, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. 
Vad gäller målen Levande sjöar och vattendrag samt 
Myllrande våtmarker bedöms påverkan från vägåtgär-
derna vara försumbara och åtgärder inom framför allt 
kollektivtrafik och GC-trafik eventuellt kunna ge ett litet 
positivt bidrag i form av minskade utsläpp av förore-
ningar, om en överflytt av resenärer från bil till dessa 
trafikslag sker.

I jämförelse med klimat och hälsa är det svårare att 
bedöma hur omfattande konsekvenserna av en åtgärd 
blir innan dess utformning är beslutad. Påverkan beror 
till stor del på vilka åtgärder som i slutändan genomförs 
under planperioden och vart de förläggs.
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GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING

Trafikverket ansvarar för genomförande av åtgärderna i 
länstransportplanen. I den årliga statsbudgetprocessen 
tilldelas Trafikverket medel som bland annat används för 
genomförande av de regionala planerna. Länstransport-
planen för Värmland styr hur dessa medel ska användas 
i Värmland.

PROCESS FÖR SAMORDNING, AVVÄGNING 
OCH PRIORITERING 

Samordning, avvägningar och prioriteringar under 
planperioden sker i dialog mellan Trafikverket och 
Region Värmland. Utgångspunkten är att frågor bereds 
i den regionala transportgruppen, som bildades 2014 
för att Trafikverkets verksamhetsplanering och Region 
Värmlands intentioner med planen ska samverka på ett 
tydligare sätt.

Vid behov fattas beslut i Region Värmlands res-
pektive Trafikverkets ordinarie beslutsprocesser. Detta 
omfattar bland annat omprioriteringar och omfördel-
ningar i planen.

Exempel på frågor som bereds i den regionala 
transportgruppen är statlig medfinansiering av kommu-
nala åtgärder och hantering av de utpekade bristerna 
i planen. Beslut om statlig medfinansiering fattas av 
Trafikverket.

UPPFÖLJNING

Trafikverket redovisar årligen för regionstyrelsen hur 
arbetet med genomförande av länstransportplanen 
fortskrider, avseende utpekade objekt och medel ur pot-
terna. Vid detta tillfälle finns även möjlighet att diskutera 
prioriteringar för kommande år.

Redovisningen omfattar vilka objekt som pågår, vilka 
objekt som ska påbörjas om vilka objekt som är påväg 
att avslutas. Redovisningen ska även omfatta om det 
uppkommit väsentliga avvikelser gällande utförande, 
kostnader eller prioriteringsordning. Motsvarande redo-
visning sker även gällande objekt i den nationella planen 
som berör Värmland.
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BILAGA 3-8 
TILLHÖRANDE

REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR  
VÄRMLANDS LÄN 2018-2029

Remissversion juni 2017



Bilaga 3. Inriktning för cykelåtgärder 
 
 
Nedan följer de prioriterings-, fördelnings- och finansieringsprinciper som utgör 
huvudregeln vid medelsfördelningen till cykelåtgärder. 
 

Prioriteringsprincip 

För prioritering vid utbyggnad av cykelinfrastruktur med medel från länsplanen 
ansvarar Region Värmland i samråd med Trafikverket. 
 
Som vägledning till prioritering är huvudregeln: 

 Prioritet 1: utveckla cykelinfrastrukturen i tätorterna. Tillgodose behov inom 5–
7 kilometers radie från tätortscentra. Respektive kommun får ange behovet av 
cykelinfrastruktur i sina tätorter. 

 Prioritet 2: utveckla cykelinfrastrukturen mellan eller i nära anslutning till 
tätorterna. Prioritera relationerna mellan tätorter enligt resultatet av analysen 
enligt Kågessonmodellen1. 

 Prioritet 3: utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med 
inriktning på sommarcykelvägar. 

 

Stöd för prioriteringar mellan utvecklingsåtgärder 

Vid utveckling av ny cykelinfrastruktur bör dessa uppfylla ett eller flera av följande 
kriterier: 

 Bidrar till ett eller flera strategiska områden. 

 Sträcka med stor potential för arbets- och skolpendling. 

 Anslutning till kollektivtrafik. 

 Målpunkter av dignitet som nås. 

 Konkurrenskraft mot bilen (restidskvot, cykelandel). 

 Koppling till turist- eller besöksmål. 

 Bedömd samhällsekonomisk lönsamhet beräknad med hjälp av Trafikverkets 
metod kallad GC-kalk. GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg för 
samhällsekonomiska kalkyler för gång- och cykelåtgärder2. 

 

Fördelningsprincip 

Följande fördelningsprincip gäller vid fördelning av medel för utveckling av 
cykelinfrastruktur: 

 Avsätt 70 % av tillgängliga medel till prioritet 1 – cykelinfrastruktur i tätorterna. 

 Avsätt 20 % av tillgängliga medel till prioritet 2 – cykelinfrastruktur mellan eller 
i nära anslutning till tätorterna. 

 Avsätt 10 % av tillgängliga medel till prioritet 3 – cykelinfrastruktur för 
rekreation och turism. 

 
  

                                            
1 Modell för regional inventering och planering av cykelvägar (”Kågessonmodellen”), Vägverket publikation 2007:13  

2 Manual GC-kalk, version 1, 2012-11-13, Trafikverket  



Finansieringsprincip 

Följande finansieringsprincip mellan länsplanens medel och kommunerna gäller för 
utveckling av cykelinfrastruktur: 

 Cykelinfrastruktur mellan tätorter, andel av kostnaden: Länsplanen 75 %, 
kommunen 25 %. 

 Cykelinfrastruktur inom tätort, andel av kostnaden: Länsplanen 50 %, 
kommunen 50 %. 

 
Fördelnings- och finansieringsprincipen kan också påverkas av andra faktorer som 
investeringar i annan infrastruktur som gör att åtgärder kan samordnas och därmed 
ge samordningsvinster. 
 
Vid medelsbrist prioriteras de ansökningar som bäst motsvarar uppställda kriterier. 
Om något objekt inte skulle falla inom någon av ovanstående prioriteringskategorier 
ska det även vara möjligt att kombinera dessa. 
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Bilaga 4. Samlad måluppfyllelse



Bilaga 5. Samlad effektbedömning  
och samhällsekonomiska beräkningar  

på objekt >25 mkr 
(Kompletteras efter remissomgången)
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Bilaga 6. Ekonomisk sammanställning



Bilaga 7. Samhällsnytta Karlstad C
(Kompletteras efter remissomgången)



Bilaga 8. Samrådsredogörelse 
 
 
Under revideringen har Region Värmland haft kontinuerliga informationsutbyten med 
Trafikverket, Länsstyrelsen i Värmland, länets kommuner och näringslivet.  
 

 I september 2016 genomfördes samråd med länets kommuner inför revideringen av 
länstransportplanen. Syftet med samrådet var att få en inriktning för arbetet. 
 

 7 december genomfördes avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Värmland inför 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

 I december 2016 var Region Värmland med på Handelskammarens infrastrukturråd 
och informerade om arbetsläge med revideringen samt inhämtade synpunkter på 
inriktning för arbetet. 

 

 1 mars skickades förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning ut på 
remiss. 

 

 Direktiven kom 24 mars 
 

 30 mars informerades ledande tjänstemän och politiker om arbetsläge med 
revideringen samt de nya direktiven. 

 

 12 april genomfördes uppföljande samråd med länsstyrelsen i Värmland om arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivning. 

 

 22 maj presenterades förslag till länstransportplanen 2018-2029 för ledande politiker 
och tjänstemän i Värmlands kommuner, landstinget i Värmland, angränsande län 
samt näringsliv och övriga berörda parter. 

 

 23 maj genomfördes samråd med funktionsrätt Värmland 
 

 1 juni presenterades förslag till ny länstransportplan för Region Värmlands 
arbetsutskott. 

 

 15 juni beslutade regionstyrelsen att skicka ut förslag till ny länstransportplan på 
remiss. 



Hej! 
 
Förslaget till länstransportplan för Örebro län 2018-2029 går på samråd från och med idag fram till 30 
september. Bifogat finns remissmissiv med mer information om remissen, hur du lämnar synpunkter 
samt var remissunderlag finns. Allt material finns också här: https://www.regionorebrolan.se/ltp  
 
Vänliga hälsningar, 
Karin Wallin 
  
  
Karin Wallin 
Infrastrukturstrateg 
  
Samhällsplanering och utveckling 
Trafik och samhällsplanering 
Regional utveckling 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 
  
Telefon: +46-(0)19 602 63 58 
Twitter: @KarinWROL 
Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro 
www.regionorebrolan.se 
 
 
 

https://www.regionorebrolan.se/ltp
https://twitter.com/KarinWROL
http://www.regionorebrolan.se/
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning  

Infrastruktur och samhällsplanering, Karin Wallin 2017-05-2414 16RS5120  

   

Till remissinstanser   

 

Missiv till remiss av förslag till länsplan för 
regional transportinfrastruktur i Örebro län 
2018-2029 

Region Örebro län har tagit fram ett förslag till länsplan för regional 

transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029, vi vill nu bjuda in till samråd kring 

länsplanen. 

Samrådet ger alla möjlighet att komma med synpunkter och inspel på förslaget till 

länsplan för regional transportinfrastruktur. Förslaget avser perioden 2018-2029 och 

innehåller förslag på prioriteringar, behov, brister och åtgärder i den regionala 

transportinfrastrukturen.  

Samrådet innehåller även en första version av miljöbedömning av förslaget till 

länsplan. Miljöbedömningen inkluderar även en bedömning av förslagets effekter på 

social hållbarhet med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män samt jämlikhet 

mellan stad och land.  

Samlade effektbedömningar för större åtgärder som rekommenderats i 

åtgärdsvalsstudier som genomförts under innevarande planperiod, 2014-2025, finns 

framtagna och tillgängliga på Trafikverkets hemsida. Samlade effektbedömningar för 

åtgärder på kommunal infrastruktur eller mindre åtgärder har inte tagits fram.  

Beskrivning av effekter av planen som helhet på de transportpolitiska målen och 

bidrag till måluppfyllelse även mot relevanta regionala mål kommer finnas tillgänglig 

på regionens hemsida från och med senast 22 juni. 

 Samrådet pågår från 14 juni till 30 september 2017. 
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www.regionorebrolan.se 

 

Här hittar du förslaget till länsplan, miljö- och hållbarhetsbedömning samt 

(senast från 22 juni) effektbeskrivning och beskrivning av måluppfyllelse av 

planen som helhet: 

https://www.regionorebrolan.se/ltp  

 

Här hittar du samlade effektbedömningar 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/ 

Klicka på mappen ”3_investering” 

 

Såhär kan du lämna synpunkter 

Skicka epost till regionen@regionorebrolan.se  

Märk meddelandet 16RS5120 

Skriv brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro  

Märk brevet med 16RS5120 

 

Kontakt 

Om du har frågor kontakta Karin Wallin, 019-602 63 58 ansvarig tjänsteperson för 

planförslaget, Region Örebro län, karin.wallin@regionorebrolan.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Karin Wallin 

Infrastrukturstrateg, Region Örebro län 

  

https://www.regionorebrolan.se/ltp
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
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Förord 
Avsnitt skrivs inför fastställelse  
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Sammanfattning 
Region Örebro län tar på uppdrag av regeringen fram förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur. Länstransportplanen ska vara trafikslagsövergripande och gälla för perioden 
2018-2029, tilldelad preliminär planram är 1 030 miljoner.  

Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional nivå. Med 
utgångspunkt i relevanta mål och planer har ett övergripande mål för länstransportplanen 
formulerats: 

Tillgängligheten ska öka för att förbättra möjligheterna till pendling och transport av gods samtidigt 
som klimatpåverkan ska minska 

För att konkretisera målet har ett antal prioriterade funktioner identifierats. Funktionerna beskriver 
ett önskat läge i transportinfrastrukturen för att den på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllnad 
och regional utveckling. Förslag till prioriterade funktioner är: 

- Tillgänglighet till Örebro från övriga regionala kärnor 

- Tillgänglighet i tvärförbindelser mellan regionala kärnor 

- Tillgänglighet från lokalt omland till regionala kärnor 

- Hållbart vardagsresande 

- Framkomlighet för effektiva godstransporter 

Till funktionerna hör strategier som beskriver hur funktionerna ska nås. Strategierna utgör 
tillsammans med funktionerna prioriteringsgrund för vilka åtgärder som ska väljas i 
länstransportplanen. Medan de prioriterade funktionerna inte har någon inbördes 
prioriteringsordning är strategierna rangordnade. Detta ger stöd i val av åtgärder och vid hantering 
av målkonflikter. Strategierna är: 

1. Planera enligt fyrstegsprincipen 

2. Skapa förutsättningar att välja hållbara transportslag 

3. Prioritera åtgärder i de regionala stråken 

4. Fokus på de vardagliga transporterna 

5. Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter  

När länstransportplanen antas finns ett antal större åtgärder där vägplan tagits fram och/eller avtal 

om medfinansiering ingåtts. Dessa åtgärder har betraktats som fortsatt prioriterade för 

genomförande och kommer framförallt att belasta de första 4 åren under planperioden. Den totala 

kostnaden för dessa åtgärder är prognosticerad till 501Mkr vilket är ungefär 49 procent av den 

ekonomiska ramen för hela planperioden. Åtgärder som betraktats som redan beslutade är: 

- Svennevad-Kvarntorp, riksväg 51 (byggnation pågår, färdigställs 2019) 

- Kvarntorp-Almbro, riksväg 51 (framtagande av vägplan pågår) 

- Förbifart Hjulsjö, riksväg 63 (Vägplan laga kraft vunnen, giltig till 2022) 

- Frövi bangård, Godsstråket genom Bergslagen (Medfinansieringsavtal) 

- E20 genom Västra Götaland (Medfinansieringsavtal, betalas 2019) 

- Cykelväg Örebro-Glanshammar (Vägplan laga kraft vunnen, giltig till 2022) 

- Cykelväg Grythyttan-Hällefors (framtagande av vägplan påbörjat) 

Utrymmet för nya åtgärder uppgår till cirka 529 miljoner kronor, dessa kommer främst kunna 

genomföras under åren 2022-2029. Medlen delas in i ett antal potter där fördelningen ska ses som 

en inriktning på hur utfallet över hela planperioden ska bli. Detta innebär att det ett år kan gå 
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procentuellt mer till ett visst åtgärdsområde för att det pågår den typen åtgärder men detta ska då 

justeras under kommande år. Föreslagna potter samt hur mycket medel som går till var och en är: 

- Strategiska strukturförändrande åtgärder för kollektivtrafiken, 195 miljoner kronor 

- Mindre åtgärder för kollektivtrafiken, 60 miljoner kronor 

- Åtgärder för gång- och cykel, 60 miljoner kronor 

- Åtgärder för trafiksäkerhet och effektiva godstransporter, 78 miljoner kronor 

- Pott för utredning och utveckling av transportsystemet, 16 miljoner kronor 

- Statlig medfinansiering, 120 miljoner kronor varav 

o Medfinansiering av kommunala åtgärder, 114 miljoner kronor 

o Enskilda vägar, 6 miljoner kronor 
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1 Länstransportplan 2018-2029 

1.1  Bakgrund 
Region Örebro län tar på uppdrag av regeringen fram länsplan för regional transportinfrastruktur 

som en del av det regionala utvecklingsansvaret. Trafikverket tar på liknande uppdrag fram en 

nationell plan för utveckling av transportsystemet.  Den nationella transportplanen omfattar 

investeringar på de nationella vägarna, investeringar i statliga järnvägar, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar, miljöåtgärder samt bärighetsåtgärder. Trafikverket är den myndighet 

som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den nationella transportplanen. 

Den regionala länstransportplanen innehåller investeringar på regionala statliga vägar för person- 

och godstransporter samt för kollektivtrafik, cykel och trafiksäkerhet. Planen innehåller även statlig 

medfinansiering till åtgärder på det kommunala vägnätet. Länsplanerna kan även innehålla 

samfinansiering av åtgärder i nationella planen. Det är Region Örebro län som ansvarar för att ta 

fram länstransportplanen för Örebro län men den genomförs av Trafikverket. Länstransportplanen 

visar hur fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka prioriteringar som gjorts och hur dessa 

prioriteringar motiveras. 

1.2  Underlag, mål och inriktning 
Viktiga utgångspunkter inför den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen av 

transportsystemet utgörs av regeringens och riksdagens ställningstaganden vad avser 

propositionerna Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 

2008/09:35) och Mål för framtidens resor och transporter (prop.2008/09:93) och Infrastruktur för 

framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21). 

Åtgärdsplaneringen är ett viktigt instrument för att nå det övergripande målet för transportpolitiken 

med de tillhörande jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. Transportinfrastrukturen och 

användningen av den påverkar även andra nationella mål så som klimat- och miljömål, samt 

internationella klimatöverenskommelser samt EU-mål. Redovisning av för länstransportplanen 

relevanta mål och planer finns i kapitel 3.  

Utöver de nationella målen för infrastukturen finns även regionala mål fastlagda i den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS), regionala trafikförsörjningsprogrammet, det regionala energi- och 

klimatprogrammet samt cykelstrategi för Örebroregionen.  

Både de nationella, internationella och regionala målen påverkar innehållet i länstransportplanen 

2018-2029. Lite mer konkret innebär de nationella, internationella och regionala målen att 

åtgärderna i länstransportplanen bör bidra till att minska klimatbelastningen, förbättra möjligheterna 

för bostadsbyggande och ta tillvara digitaliseringens möjligheter samt förbättra infrastrukturen för 

både stad och land. Läs mer om mål och planer som påverkar länstransportplanen i kapitel 3 

1.3  Arbetsprocessen 
Direktiv för arbetet 

I mars 2017 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket och de regionalt utvecklingsansvariga att 

upprätta förslag till nationell trafikslagsövergripande plan respektive trafikslagsövergripande 
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länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr 2016/17:101). Uppdraget innehåller direktiv för 

framtagandet av planerna samt vad som ska redovisas där i.  

Länsplanerna ska vara trafikslagsövergripande och avse perioden 2018-2029 samt innehålla förslag 

på åtgärder i enlighet med planeringsramarna. Örebro län har en planeringsram om 1030 miljoner 

för perioden 2018-2029. Länsplanerna ska innehålla beskrivning av vilka åtgärder som bör prioriteras 

för att bidra till de transportpolitiska målen. Prioriteringarna ska motiveras och effekter på de 

transportpolitiska målen ska redovisas. I prioriteringarna ska också effekter på bostadsbyggande 

vägas in. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som 

ger effektivare användning av befintlig infrastruktur kan övervägas. De åtgärder som väljs för 

persontransporter bör bidra till att andelen kollektivtrafik ökar. I upprättandet av länsplaner ska de 

prioriterade samhällsutmaningarna som beskrivs i propositionen Infrastruktur för framtiden – 

innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) beaktas. 

De regionala ramarna ska användas för att utveckla länets transportinfrastruktur. I prioritering av 

åtgärder ska även ett länsöverskridande och i förekommande fall ett perspektiv över 

nationsgränserna användas.  

Länsplanerna ska innehålla redovisning av; hur mycket medel som går till att samfinansiera objekt i 

nationell plan, hur mycket medel som avsätts till statlig medfinansiering, hur medlen fördelas mellan 

trafikslagen, hur mycket medel som planeras läggas på cykelinfrastruktur samt vilka olika effekter 

infrastrukturåtgärderna väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggande.  

Framtagandet av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 

Arbetet med länstransportplanen har letts av en politisk styrgrupp bestående av presidiet för 

nämnden för samhällsbyggnad. Dialog och förankring av arbetet har framför allt skett genom öppna 

dialogmöten. Till dessa möten har representanter från kommuner, landsting, länsstyrelsen, 

näringslivets organisationer och andra intresseorganisationer både inom länet och utanför bjudits in 

för att diskutera behov och önskemål, inriktning och strategiska val samt objektsprioritering.  

Miljöbedömning av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 

Avsnitt kommer att utvecklas efter remissen. 

Atkins har handlats upp för genomförandet av miljöbedömning. Miljöbedömningen inkluderar även 

en bedömning av planens effekter på social hållbarhet med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och 

män, jämlikhet mellan stad och land samt alla gruppers tillgänglighet i transportsystemet.  

En första version av miljöbedömningen finns i bilaga … och kommer färdigställas efter 

samrådsremissen.  

1.4 Genomförande och uppföljning 
Avsnitt kommer att utvecklas efter remissen. 

Länstransportplanen fastställs av regionfullmäktige. I genomförandefasen fattas årliga beslut om 

genomförandet av samhällsbyggnadsnämnden. Dessa årliga beslut konkretiserar genomförandet och 

behövs eftersom länstransportplanen inte pekar ut åtgärder och genomförandeordning för hela 

planperioden. De årliga besluten utformas som 4-åriga genomförandeplaner som revideras årligen 
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och beslutas av nämnden för samhällsbyggnad. För att få underlag för dessa genomförandeplaner 

genomförs en strukturerad dialog med kommuner, Trafikverk och länsstyrelse enligt en årssnurra för 

dialog, se figur 1. Syftet med genomförandeplanerna är att löpande prioritera nya åtgärder, behov 

och brister utifrån mål, funktioner och strategier som formulerats i planen. Genomförandeplanerna 

ska fungera som underlag till Trafikverket i genomförandet av länstransportplanen. Trafikverket ska 

därför tidigt involveras i arbetet med framtagandet av genomförandeplanerna. 

 

1.5 Läsanvisning 
Länstransportplanen inleds med en orientering i bakgrunden till att en länstransportplan tas fram, 

hur arbetet bedrivits samt hur genomförandet ska läggas upp. Kapitel 2 beskriver nuläget i länet med 

avseende på framförallt befolkningsutveckling och bostadsmarknad, arbetsmarknad och näringsliv, 

pendling och framtidsbilder för trafikutveckling. Kapitel 3 sammanfattar mål och planer från EU ner 

till regionen som är av relevans för länstransportplanen.  

Kapitel 4 beskriver mål, funktioner och strategier för länstransportplanen. Detta utgör inriktningen 

för planen och ligger till grund för de åtgärder som pekats ut i länstransportplanen och ska ligga till 

grund för beslut som kommer tas inom ramen för genomförandet av planen. Kapitel 5 beskriver 

tillstånd och brister i länet i förhållande till de prioriterade funktionerna samt i viss mån de mål och 

planer som beskrivits i kapitel 3. Kapitel 6 beskriver de prioriteringar som görs i länstransportplanen i 

form av åtgärder och fördelning av medel.  

Kapitel 7 beskriver sambandet mellan Örebro läns länstransportplan samt motsvarande planer i 

grannlänen samt förhållandet till den nationella planen för transportsystemet som tas fram av 

Trafikverket. Kapitel 8 beskriver planens effekter på de transportpolitiska målen samt övriga mål som 

Mars  
Infrastruktur- och 

transportdag.  

April  
Årligt 

genomförandebeslut 
för kommande år.  

Maj  
Möte med kommuner, 

länsstyrelse och 
Trafikverket om 

förutsättningar och 
riktlinjer inför 
kommande år 

September  
Möte där kommunerna 
presenterar sina planer 

för kommande år 

December 
Förslag till 

genomförandebeslut 
för kommande år 
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bedömts relevanta för länstransportplanen. Kapitel 9 är en sammanfattning av den miljö- och 

hållbarhetsbedömning som gjorts av planen. Miljö- och hållbarhetsbedömningen i sin helhet 

återfinns i bilaga 1.  
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2 Förutsättningar 

2.1  Detta är Örebro län 
Örebroregionen kännetecknas idag av sin stora mångfald i natur, befolkning, livsmiljö, näringsliv och 

kultur. Skog, mineraler och farbara vattenleder var grunden till att flera orter i länet växte sig stora. 

Regionen som helhet är starkt växande, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt och ökar 

konkurrensfördelarna. En bidragande orsak till detta är att Örebroregionen har ett strategiskt läge 

mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och Göteborg. Framförallt är närheten till 

Stockholm mycket betydelsefull för tillväxten i Örebroregionen. Genom omfattande 

infrastrukturinvesteringar har regionen kommit att bli en allt mer integrerad del av Stockholm-

Mälarregionen. 

Förutom att regionen är ett transitlän för nationella och internationella transporter är det också en 

stor mötes- och marknadsplats. Länet ligger mitt i Sverige om man beaktar transportinfrastrukturen 

och här finns även Sveriges demografiska mittpunkt.  Här sammanstrålar europavägarna E18 och E20 

och riksväg 50/Bergslagsdiagonalen. Genom länet går tungt trafikerade järnvägsstråk som Västra 

stambanan och Godsstråket genom Bergslagen, vilka ansluter till Hallsbergs rangerbangård som är 

navet i landets vagnslastsystem. Här finns Sveriges fjärde största flygplats, Örebro Airport, med unik 

kompetens att hantera specialgods som till exempel katastrofbistånd. Det är tydligt att 

transportsystemet har stor betydelse för regionens framtida utveckling men även för landet i övrigt. 

Närheten till Stockholm bidrar till regionens tillväxt men Örebroregionen behöver i hög grad bygga 

vidare på sina egna styrkor och specifika förutsättningar för att klara den framtida tillväxten. 

Örebroregionen består av tolv kommuner. Regionen har ett dominerande regionalt centrum i 

Örebro, som är landets sjunde största kommun, och elva lokala centra i form av kommunhuvudorter. 

Regionen har ett universitet och universitetssjukhus som tillsammans utgör kärnan för den högre 

utbildningen i regionen. Örebro Universitet är ett av landets snabbast växande högre lärosäten. 

Trots att regionen som helhet är växande finns det stora inomregionala skillnader när det gäller 

förutsättningar för tillväxt och utveckling. Örebro är en av Sveriges snabbast växande städer. I staden 

finns en stark branschbredd, och företagslivet är rikt. Övriga tätorter har emellertid inte samma 

förutsättningar. En åldrande befolkning, bristande tillgång på arbetskraft med rätt kompetens för att 

kunna skapa en grogrund för näringslivet och välfärdstjänster och ett ensidigt näringsliv är 

utmaningar som flera kommuner i länet står inför. En av transportsystemets stora uppgifter blir 

därför att skapa förutsättningar för en positiv lokal och regional utveckling och arbeta för att 

motverka regionala obalanser. Av stor vikt är att öka samspelet mellan Örebro och övriga kommuner 

i regionen. I detta sampel har transportsystemet en viktig roll. 

Örebro län gränsar till sex olika län; Dalarnas, Västmanlands, Värmlands, Södermanlands, 

Östergötlands och Västra Götalands län. Det centrala läget i landet samt infrastrukturen i form av 

vägar, järnvägar och flygplats gör regionen till ett centrum för flöden av både människor och varor. 

Det geografiska läget, både nationellt och internationellt, ger möjlighet för regionen att i framtiden 

nå ytterligare konkurrensfördelar och stärka den regionala konkurrenskraften, entreprenörskapet 

och sysselsättningen, förutsatt att transportsystemet och infrastrukturen utvecklas. 
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2.2 Befolkning och befolkningsutveckling 
Trenden är att koncentrationen av befolkningen sker till Örebro och intilliggande kommuner. Sedan 

år 2000 har tre kommuner haft ett positivt inflyttningsnetto från kommuner inom länet, Örebro, 

Kumla och Lekeberg. I kommunerna Laxå och Hällefors har 16 respektive 10 procent av befolkningen 

år 2000 flyttat till andra kommuner inom länet. År 2016 uppgick befolkningen i Örebro län till drygt 

294 000 invånare. Örebro kommun präglar länet då knappt 50 procent av befolkningen bor inom 

Örebro kommun. Fördelning män och kvinnor är lika totalt i länet. Fördelningen på kön varierar inom 

länet.  I alla kommuner utom Örebro, Karlskoga och Nora är fler män än kvinnor bosatta. 

Över hälften av befolkningen (56 procent) är i arbetsför ålder (20-64 år) och den fördelas lika mellan 

kvinnor och män. Barn och ungdomar står för 23 procent varav pojkar har en högre andel. Drygt var 

5:e invånare är 65 år eller äldre. Kvinnorna har högre andel inom den äldsta åldersgruppen.  

Utvecklingen i länet de senaste 20 åren pekar på att andelen män ökar. Det är endast i Örebro, Kumla 

och Lekeberg som antalet kvinnor har ökat till 2015 jämfört med 1995. I samtliga kommuner med en 

positiv befolkningsutveckling ökar männen mer än kvinnorna. I kommuner med en negativ 

befolkningsutveckling minskar männen mindre än kvinnorna. En orsak till detta är att inflyttningen av 

män är större än för kvinnor. 

Regionala utvecklingsaktörer i östra Mellansverige, det vill säga Gävleborgs län, Stockholms län, 

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län har 

tillsammans gjort befolkningsframskrivningar till år 2050. Man har tagit fram tre scenarier för 

befolkning och arbetsplatser på kommun-och tätortsnivå inom östra Mellansverige (ÖMS) fram till år 

2050 där ett scenario alternativ Bas visas i följande figur.  Bas utgår ifrån SCB:s befolkningsprognos 

från 2011. 

 

 

Figur 2: Befolkningsutveckling 2010-2050, alternativ Bas Källa: Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra 
Mellansverige 
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Denna urbanisering pågår i hela Mälardalsområdet där de starka orterna, ofta residensstäder, ökar 

medan övriga kommuner, ofta landsbygdskaraktär, minskar.  

2.2.1 Bostadsmarknad och bostadsförsörjning 

Enligt regeringens direktiv ska planupprättarna utgå från Boverkets modell för att bedöma 

bostadsbyggnadsbehovet. Den utgår från data som relateras till 60 stycken FA-regioner. En 

funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att 

behöva göra alltför tidsödande resor.  En FA-region består av en eller flera kommuner och baseras i 

grunden på arbetspendling över kommungräns. För Örebro läns del innebär detta att länets olika 

delar ingår i två FA-regioner, Örebro och Karlskoga. Boverkets redovisning av 

bostadsbyggnadsbehovet innehåller redovisning på regional nivå och de har då utgått från Nuteks 

indelning i regionfamiljer; storstadsregioner, större regioncentra, mindre regioncentra och 

småregioner. Örebro kommun räknas som ett större regioncentra och bostadsbyggnadsbehovet till 

2025 bedöms uppgå till ca 800 bostäder per år fram till 2025. Karlskoga räknas som ett mindre 

regioncentra och här bedöms bostadsbyggnadsbehovet uppgå till ca 40 bostäder om året fram till 

2025.  

I alla länets kommuner utom Laxå rådde i januari 2016 ett underskott på bostäder sett till 

kommunerna som helhet enligt den årliga bostadsmarknadsenkät som länsstyrelsen tar fram och 

sammanställer. Sett till enbart centralorterna och innerstadsdelarna så råder obalans i form av 

underskott i alla kommuner. Antalet lediga hyresrätter och bostäder till salu kan alltså inte möta 

efterfrågan. I åtta kommuner råder balans på bostadsmarknaden utanför centralorter och/eller 

innerstaden, i Laxå och Ljusnarsberg råder överskott och i Askersund och Karlskoga underskott på 

bostäder utanför centralort/innerstad. När det gäller grupperna ungdomar (19-25 år), studenter, 

nyanlända, särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning gör samtliga kommuner 

bedömningen att underskottet av bostäder ökar. Det råder också brist på bostäder anpassade för 

äldre vilket motverkar rörligheten på bostadsmarknaden. 

En ökad nyproduktion av bostäder i länet är nödvändig men kan inte ensamt lösa bostadsbristen för 

alla grupper då höga byggkostnader gör att kostnader och hyror för nyproducerade bostäder hamnar 

på en nivå som många inte kan betala. Det behövs därför flera olika verktyg och bostadslösningar 

föra att försörja alla medborgare med bostäder.  

Bostadsbeståndet i länet består till 46 procent av småhus, 47 procent lägenheter, 2 procent övriga 

hus och 5 procent specialbostäder. Nära hälften av lägenheterna finns i Örebro kommun. År 2015 

färdigställdes 1052 lägenheter i flerbostadshus i länet, ca 80 procent av dessa i Örebro kommun. Näst 

flest färdigställdes i Kumla kommun med 8 procent. 

Förutsättningarna för långsiktig bostadsförsörjning skiljer sig åt mellan regionens olika delar. Örebro 

kommun har svårt att hinna bygga för att kunna tillmötesgå efterfrågan medan många av de mindre 

kommunerna upplever att det saknas finansiella förutsättningar att bygga nytt då marknadsvärdet på 

nybyggda hus kraftigt understiger byggkostnaderna. Örebro stad är dock den stad i Sverige som har 

högst fart i bostadsproduktionen och byggtakten i länets mellanstora kommuner är högre än på 

länge. Det finns därför goda förutsättningar att klara denna utmaning på längre sikt för länet som 

helhet.  
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2.3 Arbetsmarknad 
Det pågår en strukturomvandling i länet och i samhället i stort. Det handlar om digitalisering, 

globalisering, urbanisering och demografiska förändringar som påverkar transportinfrastrukturen. 

Detta pågår samtidigt som befolkningen fortsätter att öka. Till 2025 beräknas vi vara 306 000 

invånare i länet. Vi blir dessutom fler äldre och yngre vilket kommer att påverka den offentliga 

sektorns behov av arbetskraft och ökad arbetspendling. Strukturomvandlingen innebär också att de 

tjänsteproducerande företagen ökar samtidigt som de varuproducerande företagen minskar 

marginellt till 2025. Detta kan innebära att antalet tjänsteresor ökar. Sedan 2000 har antalet 

förvärvsarbetande i hushållstjänster1 ökat för varje år. Denna utveckling antas pågå även till år 2025.  

Övriga branscher uppvisar ingen utveckling med undantag för tillverkningsindustrin där antalet 

förvärvsarbetande antas minska. 

Konsekvenserna av denna utveckling kommer att innebära ett ökat behov att transporter. 

Befolkningstillväxten och ökad arbetspendling ställer krav på kollektivtrafiken som annars kommer 

fångas av ökat bilpendlande. Byggindustrin, övrig varuproduktion (varuproduktion exklusive 

tillverkningsindustrin) och producenttjänster kommer förmodligen innebära att transportarbetet 

ökar för vägtrafiken.  

2.4 Pendling och regionförstoring 
Detta avsnitt kommer utvecklas under remissen när resultat från pågående resvaneundersökning 

finns. 

Pendlingsmönstret påverkas av förekomsten av arbetstillfällen. Ju mindre ort desto större andel som 

pendlar till annan ort för att arbeta vilket innebär att ju större ort ju större inpendlande.  Detta är en 

del i den pågående strukturomvandlingen som inneburit att tillväxten av nya arbetstillfällen sker i de 

större orterna. I kommuner som Lekeberg, Kumla och Nora är skillnaden som störst i utpendling mätt 

som skillnad mellan dagbefolkning och nattbefolkning. Män har en större benägenhet att arbeta i 

annan kommun än kvinnorna. 

De kommuner som har en större dagbefolkning än nattbefolkning är Örebro, Karlskoga och Hallsberg.  

  

                                                           
1
  Hushållstjänster ingår bl a hälso- och sjukvård, omsorg och skola 
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Figur 3 Karta Mellankommunal pendling Örebro län, 2014 

Den inomregionala pendlingen (bor i en kommun och arbetar i en annan inom länet) är nästan fyra 

gånger så stor som inpendlingen från annat län. På samma sätt är utpendlingen till andra län ett 

tillskott till den vidgade geografiska arbetsmarknaden. Antalet utpendlare från Örebro län till andra 

län är 1000 personer fler än antalet inpendlare andra län (10000 respektive 9000 personer). 

Stockholms län, Västmanlands län, Värmlands län och Västra Götalands län är de fyra vanligaste 

länen som personer från Örebro län pendlar till.  

De flesta inpendlare till Örebro län kommer från Värmlands län, Västmanlands län, Stockholms län 

och Västra Götalands län. Antalet utpendlare till andra län har procentuellt ökat mer än antalet 

inpendlare 2015 jämfört med 2005. 
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En konsekvens av den ökade pendlingen är en fortsatt regionförstoring. Regionförstoring är ett 

geografiskt begrepp som innebär att lokala arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta sker bland 

annat genom att kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från landsbygd 

och mindre orter till arbete eller studier i större orter - eller omvänt. 

Regionförstoring antas vara en faktor som starkt bidrar till den regionala tillväxten genom ökad 

attraktionskraft för regionens och dess arbetsmarknad. Förutom ökad tillgänglighet för pendling 

innebär regionförstoringen att möjligheterna till kulturliv och evenemangsverksamhet underlättas 

och andra sociala aktiviteter som deltagande i föreningsliv, friskvård underlättas. Avgörande för 

regionförstoring är alltså hur kommunikationerna och infrastrukturen ser ut i området. 

Trenden är att allt fler pendlar allt längre sträckor, vilket driver fram en funktionell regionförstoring 

som i sig är helt avgörande för kompetensförsörjningen och global konkurrenskraft. Förbindelsen 

Stockholm-Oslo via Örebro med tåg är prioriterad satsning för regionens utveckling. Örebro Airport 

är viktig för att regionen, framförallt med avseende på näringsliv och universitet, ska ha snabba 

förbindelser till Europa och världen.  

I vårt län väljer allt fler att bo i Örebro kommun och dess närhet. Här ökar också utbildningsnivån. 

Urbaniseringstrenden indikerar att de mindre kommunerna kommer att bli allt mer beroende av 

inpendling för att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen. På landsbygden är utpendlingen 

redan omfattande. 

Pendlingen ökar kraftigt i stråket från Örebro till Stockholm, och även i stråken mellan de större 

kommunhuvudorterna och Örebro. Regionen är i andra hand orienterad västerut mot Värmland. I 

nordlig och sydlig riktning är antalet samarbeten avsevärt färre.  

Nästan 90 procent av de motoriserade pendlingsresorna sker med bil och drygt 10 procent med 

kollektivtrafik. Transporter står för drygt en tredjedel av alla koldioxidutsläpp och skapar problem 

med partiklar och buller. Utsläppen av koldioxid minskar, men för långsamt för att nå nationella mål 

inom folkhälsa och miljö. Samhällsekonomiskt är det också en fördel om andel pendlingsresor med 

kollektivtrafik, gång och cykel ökar. Bilens påverkan per kilometer är fem kronor och cykelns 

påverkan 80 öre. Om man sedan endast räknar på samhället så kostar en kilometer med bil 1,50 

kronor, medan samhället tjänar 1,60 kronor på varje kilometer som cyklas2. Bilen ska därför i första 

hand vara ett alternativ för dem som bor på landsbygden där kollektivtrafiken är gles och avstånden 

är för långa för cykelpendling. 

2.5 Näringslivet 
Regionens näringsliv har under en längre tid genomgått flera faser av strukturomvandling. I länet är 

det en större andel av företagen som har en regional marknad och som uppger att de har stora 

hinder för internationalisering. Under den senaste 10 års perioden har regionen tappat var femte 

arbetstillfälle i företag med tillverkningsprocesser spridda över ett flertal länder. Kunskapsnivån i det 

som produceras i regionen är relativt låg med sjunkande FoU-investeringar, ett fåtal 

                                                           
2
 Transport transitions in Copenhagen: Comparing the costs of cars and bicycles, Ecological Economics, 2015 
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riskkapitalinvesteringar, och en svag utveckling vad gäller antal kunskapsintensiva företag3.  9 

procent av de som är sysselsatta i länet jobbar inom logistikbranschen och det har också identifierats 

som ett av regionens styrkeområden. Vid Örebro universitet finns logistikutbildning på 

civilingenjörsnivå och potentialen att utveckla logistikbranschen är stor.    

Örebro är regionens ekonomiska motor. Företagen i Örebro kommun växer mer än tio gånger så 

mycket i antal anställda som näst största kommunen (Karlskoga) och har mer än fyra gånger så 

många anställda i bolagen. I Örebro kommun är också balansen god mellan tillverkande företag och 

tjänsteföretag. I länets mindre kommuner dominerar tillverkningssektorn medan tjänstesektorn är 

svag. Flera kommuner har en låg tillväxttakt i antal företag och en negativ utveckling i antalet 

anställda. Flera finns också listade bland de mest sårbara i landet4 bland annat för att 

arbetsmarknaden är beroende av några få företag. Samtidigt finns en potential i landsbygdens breda 

sammansättning av branscher, en högre andel egenföretagare och inte minst bördig odlingsmark. 

Utmaningen här är glesheten och lönsamheten. Arbetsmarknaden är könssegregerad. Andelen män i 

näringslivet är 68 procent och hela 80 procent inom kunskapsintensiva arbetsställen.5Ett undantag är 

universitetssjukvården. 

Nyföretagandet har ökat i regionen under 2000-talet, med rekordsiffror 2015, och 

överlevnadsgraden är generellt hög. Länet har dock Sveriges näst minst företagsamma befolkning 

och några kommuner har nästan det lägsta nyföretagandet i landet bland annat för att en större 

arbetsgivare länge varit dominerande på orten. Företagsamheten bland kvinnor har ökat men 

fortfarande finns endast två län med svagare företagsamhet än Örebro. 5,7 procent av kvinnor i 

arbetsför ålder driver företag (rikssnittet är 7,6 procent). Fortfarande är de som driver företag till 

63 procent män. Bland unga är företagsamheten klart under det svenska genomsnittet. På svenska 

landsbygden är andelen företagare generellt högre än i städerna, men hög medelålder medför behov 

av generationsväxling, utbildning samt relevant stöd och villkor för yngre entreprenörer. Andelen 

kvinnor och utlandsfödda som driver företag på landsbygden är lägre än i staden.6.. 

2.6 Framtida trafik 
Trafikverket tar fram prognoser för framtida trafik enligt etablerade modeller som tar hänsyn till 

historisk trafikutveckling, planerade åtgärder och förväntad utveckling av faktorer som befolkning, 

ekonomisk utveckling, bränslekostnader med mera. Att ta fram prognoser för framtida utveckling är 

förknippat med stora osäkerheter och kommer aldrig stämma i detalj, däremot kan de peka på en 

sannolik riktning givet att de antagna prognosförutsättningarna inträffar. I planering av åtgärder 

behöver dock hänsyn även tas till mål och önskad utveckling, vill vi vända en pågående utveckling till 

något annat kan inte framskrivningar av historien ensamt få avgöra vilka åtgärder som väljs.  

2.6.1 Persontransporter 

Trafikverket beräknar i sina prognoser att det totala antalet personkilometer ökar med 32 procent 

från 2014 till 2040 totalt i riket. Högsta tillväxttakten beräknas tåg ha medan flyg beräknas ha den 

lägsta tillväxten.  Bilen beräknas fortfarande vara det dominerande trafikslaget 2040 även om övriga 

                                                           
3 En definition av kunskapsintensiva företag är att företaget förlitar sig på en intellektuellt kvalificerad arbetskraft, inte bara bland dess 
stöd- eller verkställandefunktioner utan också bland sina arbetstagare ute på frontlinjen (Starbuck 1992). Exempel på branscher som är 
kunskapsintensiva är sjukvård, IT, telekom samt juridiska och tekniska konsulter. 
4 Rapport 0208 Sårbara kommuner 2016, Tillväxtverket, 2016  
5 Jämställd regional tillväxt, Aktivitetsplan 2015–2016, Region Örebro län 2015 
6 Företagandet på landsbygden, Jordbruksverket, 2009 
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trafikslag har en kraftigare trafiktillväxt. Bilens marknadsandel av bil, tåg och buss beräknas minska 

marginellt från 80 procent till 78 procent under de kommande 45 åren till 2060. Det krävs kraftfulla 

åtgärder för att snabba upp utvecklingen.   

 

 

Figur 4: Modellberäknad trafiktillväxt från 2014 till 2040. Källa: Prognos för persontrafiken 2040 - Trafikverkets 
Basprognoser 2016-04-01, Trafikverket 2016 

Persontransporter med bil förväntas vara något lägre i Örebro län jämfört med riket. Perioden 2014 

till 2040 beräknas antalet fordons kilometer öka med 30 procent i riket medan ökningen i Örebro län 

är 26 procent. Observera att detta avser hela länet. Vägar inom Örebro och Kumla kommuner med 

stora befolkningsökningar har förmodligen en högre ökningstakt än övriga delar av länet. 

2.6.2 Godstransporter 

Örebroregionen genomkorsas av Sveriges största transportleder för gods, både på väg och på 

järnväg. Tillsammans utgör Västra stambanan, Mälarbanan, Värmlandsbanan, E18 och E20 de 

nationellt viktiga stråken mellan Stockholm och Oslo samt Stockholm och Göteborg och flygplatsen i 

Örebro är  Sveriges fjärde största fraktflygplats. I princip allt gods som fraktas på järnväg från norra 

Skandinavien passerar Hallsberg. Detta gör att Hallsberg är landets viktigaste godsnod med stor 

betydelse även ur ett internationellt perspektiv.  
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Shunting yard Shunted railroad cars % 

Hallsberg 240575 24,4% 

Malmö 145350 14,7% 

Sävenäs 144425 14,6% 

Gävle 89950 9,1% 

Årsta 82675 8,4% 

Ånge 81250 8,2% 

Borlänge 79850 8,1% 

Nässjö 53050 5,4% 

Sundsvall 31625 3,2% 

others 38925 3,9% 

 

Mellan 1962 och 2012 ökade transportarbetet med totalt 127 procent, från 44 miljarder 

tonkilometer till knappt 100 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats under 

denna period (+400procent). Järnväg har haft en lägre, men mera stabil ökningstakt. Summerat över 

perioden har transportarbetet för järnväg ökat med 98 procent. År 1962 hade järnvägen en andel på 

25 procent av totala transportarbetet på gods medan väg hade 19 procent. Idag har 

vägtransporterna ökat sin andel till 41 procent medan järnvägen har tappat till 22 procent. 

Trafikverket skattar att efterfrågan på godstransporter kommer att öka med drygt 70procent räknat i 

transportarbete under perioden 2012-2040. Järnvägens andel sjunker till knappt 18 procent medan 

vägtransporternas andel ligger kvar på drygt 40 procent. 

Volymförändringar i väg-, järnvägs- och sjöfartsnäten visas i följande figur. Ur den kan man utläsa att 

E18/E20 mellan Göteborg och Stockholm genom Örebro län kommer att öka godstransporter på väg 

relativt mer än övriga vägar. Notera ökningen på väg 63 genom Örebro län. I stort beräknas de flesta 

bandelarna inom länet få en ökad godsvolym. Störst ökning beräknas bland annat Bergslagsbanan 

och Hallsberg-Mjölby.  
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Figur 5: Volymförändringar i väg, järnvägs- och sjöfartsnäten 2012-2040. Källa Prognos för godstransporter 2040, 
Trafikverket 2016. 

Karta 
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Figur 6: 

Enligt Trafikverkets prognosmodell beräknas antalet fordonskilometer öka med 56 procent mellan 

2014 och 2040. På det övriga vägnätet beräknas ökningen bli 37 procent. Totalt beräknas 

lastbilstrafiken öka 48 procent oavsett vägtyp vilket motsvarar en årlig ökning på drygt 1,5 procent. 

På grund av Örebroregionens centrala läge har många företag valt att etablera sina 

distributionscenter för Sverige och/eller hela Nordeuropa här. Logistikbranschen sysselsättar en stor 

andel (9,05 procent) av den arbetande befolkningen i länet. Det finns goda förutsättningar för 

fortsatt utveckling inom logistikområdet. Samtidigt förbättras infrastrukturen på andra håll i Sverige, 

vilket kan leda till att det blir mer förmånligt att transportera godset i andra stråk än via vår region. 

Om infrastrukturen i vår region inte förbättras riskerar Örebroregionens attraktionskraft för 

logistikföretag att minska.  
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3 Mål och planer som påverkar länstransportplanen 

3.1 Europeiska mål och planer 
För Örebroregionen finns en rad olika europeiska mål och initiativ som är värda att beaktas. Vitboken 

för transportområdet är en vision för EU:s transportpolitik fram till år 2050, och innehåller direktiv 

och riktlinjer för medlemsländerna i EU. SKL har tagit fram en kort sammanfattning. En av de 

viktigaste riktlinjerna är att skapa en järnvägsmarknad inom EU där europeiska järnvägsföretag kan 

erbjuda transporter utan onödiga tekniska och administrativa hinder.  

I vitboken redovisas även EU:s klimatmål för transportsektorn. Kraven i vitboken är lägre än de 

svenska målen, åtminstone till år 2030. Energieffektivare fordon, fartyg och flygplan och ökad andel 

förnybar energi kan ge viktiga bidrag för att nå klimatmålen. Men tekniska åtgärder räcker inte. Det 

krävs en annan inriktning i planeringen av samhälle och transportsystem samt styrmedel som leder 

till minskad biltrafik. Om klimatmålen ska nås krävs en beteendeförändring, där fler människor väljer 

andra färdmedel än bilen.  

En betydande europeisk förordning kopplat till vitboken är Regulation (EU) No 1315/2013 som 

definierar det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Målet med TEN-T är att uppnå:  

- ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar  

- en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad 

- ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem  

TEN-T sträcker sig över hela EU samt vissa grannländer, t ex Norge. TEN-T är multimodalt och detta 

innebär att alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg) inkluderas. Dessutom är viktiga 

omlastningsterminaler definierade. 

Hela TEN-T är uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en viss standard år 2030) och ett 

övergripande nivå (som ska vara på en viss standard år 2050). Eftersom Örebroregionen är knutpunkt 

för flera av landets viktigaste transportstråk ligger flera av de utpekade TEN-T-stråken i regionen. 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-884-6.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/f277232a-699e-11e3-8e4e-01aa75ed71a1.0024.01/DOC_1
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Figur 7: TEN-T stomnät Nordeuropa 

I TEN-T stomnätet ingår följande för Örebroregionen viktig infrastruktur: 

 Vägar 
o E18 mellan Örebro och Oslo 
o E20 mellan Örebro och Stockholm 

 Järnvägar 
o Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg (person- och godstrafik) 
o Värmlandsbanan (person- och godstrafik) 
o Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Mjölby (person- och godstrafik) 
o Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Gävle (bara godstrafik) 
o Södra Stambanan mellan Stockholm och Malmö 

 Flygplatser 
o Stockholm Arlanda 

 Hamnar 
o Göteborgs Hamn 
o Stockholms Hamnar 

 Omlastningsterminaler 
o Hallsberg 
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Figur 8: TEN-T övergripande nät Nordeuropa 

I TEN-T övergripande nät ingår följande för Örebroregionen viktig infrastruktur: 

 All infrastruktur som är definierad som TEN-T stomnät 

 Vägar 
o E18 mellan Örebro och Stockholm 
o E20 mellan Örebro och Göteborg 

 Flygplatser 
o Örebro Airport 

 Hamnar 
o Norrköpings Hamn 
o Mälarhamnarna 

 

Viktigaste verktyg för att uppnå en bra nivå i TEN-T stomnätet är Connecting Europe Facility (CEF) 

som definieras i förordningen Regulation (EU) No 1316/2013. Här är bl.a. CEF korridorer 
definierade som ska prioriteras med bidrag från olika EU fonder. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
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Figur 9: CEF korridorer 

Korridoren som är mest relevant för Örebroregionen är ScanMed korridoren som sträcker sig från 
Ryska-Finska gränsen via Stockholm och Hallsberg till Central- och Sydeuropa. Region Örebro län 
jobbar för att hela sträckan Oslo-Stockholm kommer bli en del av ScanMed korridoren. Region 
Örebro län jobbar också för att järnvägen från Hallsberg mot Gävle blir en del av samma korridor. 
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Figur 10: ScanMed korridorens sträckning genom Sverige 

 

Aktuell information om TEN-T finns tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html 

Örebroregionen fyller en viktig funktion i samtliga kartor, vilket visar på betydelsen av regionens 

transportsystem även i en europeisk kontext. Utvecklingen av det europeiska transportsystemet är i 

vissa fall en viktig del i uppfyllandet av regionala mål. 

3.2 Nationella mål och strategier 

3.2.1 Nationella klimatmål 

Regeringens klimatpolitik innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatarbetet och bli ett av 

världens första fossilfria välfärdsländer, detta är också en av de prioriterade samhällsutmaningarna 

som ska beaktas i länstransportplanerna. Sverige har skrivit på klimatavtalet från Paris i vilket 

överenskommelsen är att den globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5 grader jämfört med 

förindustriell tid.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html
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På nationell nivå finns flera olika mål kopplade till miljö, klimat och utsläpp. Högst i den målhierarkin 

är generationsmålet som anger den övergripande inriktningen för att Sveriges miljömål. Regeringen 

definierar generationsmålet enligt följande: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.” 

Generationmålet visar inriktningen i den svenska miljöpolitiken och ska vara vägledande på alla 

nivåer i samhället. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning 

som krävs för att no önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, 

inom EU och i internationella sammanhang.  

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet som det svenska miljöarbetet ska leda till. 

De 16 miljökvalitetsmålen listas nedan men beskrivs vidare i miljöbedömningen av 

länstransportplanen, se bilaga … . De 16 miljökvalitetsmålen är: 

- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 
- bara naturlig försurning 
- Giftfri miljö 
- Skyddande ozonskikt 
- Säker strålmiljö 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Hav i balans samt levande kust och skärgård (ej relevant för Örebro län) 
- Myllrande våtmarker 
- Levande skogar 
- Ett rikt odlingslandskap 
- Storslagen fjällmiljö (ej relevant för Örebro län) 
- God bebyggd miljö 
- Ett rikt växt- och djurliv 

  

Miljömålsberedningen förslog i sitt slutbetänkande i juni 2016 ett sektorsmål för transportsektorn. 

Detta förslag ingick också i propositionen om ett klimatpolitiskt ramverk som regeringen lämnade 

över till riksdagen i mars 2017. Förslaget är att senast år 2030 ska utsläppen från inrikes transporter 

vara minst 70 procent lägre än 2010 års nivå. Propositionen innehåller också en långsiktig 

målsättning om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser till 

atmosfären. 

3.2.2 Nationella transportpolitiska mål  

Målet för den nationella transportpolitiken är en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.  
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De nationella transportpolitiska målen består av funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålen är 

koncentrerade kring tillgänglighet, medan hänsynsmålen kretsar runt säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmål: 
- Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 
- Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften. 
- Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder. 
- Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till 

ett jämställt samhälle. 
- Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  
- Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i 

trafikmiljöer, ökar.  
- Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Hänsynsmål: 
- Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade 

minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  
- Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande 

och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 
- Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och 

luftfartsområdet minskar fortlöpande. 
- Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende 
av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen. 

- Transportstektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmålen nås och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är 
av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.  

3.2.3 Regeringens infrastrukturproposition 

Regeringen redovisar inför varje ny planeringsomgång en proposition med förslag till inriktningen på 

satsningar i transportinfrastrukturen för den aktuella planperioden. Propositionen innehåller förslag 

till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer 

efter riksdagens beslut. I december 2016 antog riksdagen regeringens propostion 2016/17:21 

Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.  

Regeringens prioriteringar är jobben, skolan och klimatet med bl.a. målen om att Sverige ska ha EU’s 

lägsta arbetslöshet år 2020 och att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

samt att de nationella miljökvalitetsmålen ska nås. Regeringen lyfter kraven på att transportsystemet 

planeras med beaktande av övrig samhällsplanering för att få till en fungerande bostadsmarknad i 

hela landet samt för att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv som är beroende 

av fungerande transporter. I propositionen är det också tydligt att transportsektorns miljöpåverkan 
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och utsläpp måste minska kraftigt för att Sverige ska nå sina miljö- och klimatmål samt de 

internationella åtaganden som följer av Parisavtalet.  

I propositionen lyfts sex prioriterade samhällsutmaningar där transportsystemet spelar en stor roll: 

- Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

- Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 

- Förbättra förutsättningarna för näringslivet 

- Förstärka sysselsättningen i hela landet 

- Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter 

- Ett inkluderande samhälle 

3.2.4 Nationell plan från Trafikverket 

Detta avsnitt kommer att utvecklas under och efter remissen när Trafikverket presenterat förslag till 

nationell plan för transportsystemet  

Trafikverket tar fram nationell plan för transportsystemet på uppdrag av regeringen. Direktiv för 

arbetet anges i regeringsbeslut Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan 

för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional 

transportinfrastruktur (rskr. 2016/17:101).  

3.2.5 Fyrstegsprincipen 

I infrastrukturpropositionen pekar regeringen ut fyrstegsprincipen som en viktig utgångspunkt för 
utvecklingen av transportsystemet. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i 
transportsystemet ska prövas stegvis enligt följande. 

- Det första steget innebär att överväga åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och 

val av transportsätt. 

- Det andra steget innebär att överväga åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av 

befintlig infrastruktur. 

- Det tredje steget innebär att vid behov överväga begränsade ombyggnationer. 

- Det fjärde steget innebär att, om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen, 

överväga nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder. 

Att planera transportsystemet enligt fyrstegsprincipen förväntas bidra till kostnadseffektiva 

lösningar. Alla trafikslag och transportmedel liksom alla typer av åtgärder som leder till att målen nås 

ska beaktas. En effektiv lösning på ett specifikt problem i transportsystemet kan innefatta åtgärder 

från flera av fyrstegsprincipens steg. Syftet ska vara att nå en god hushållning med både ekonomiska 

medel och naturresurser samt en hållbar samhällsutveckling. Trafikverket genomför 

åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen.  

3.3 Storregionala mål och strategier 

3.3.1 En bättre sits – mål och prioriteringar för transportsystemet i Östra Mellansverige 

En bättre sits är ett samarbete mellan kommunerna och länen i Östra Mellansverige, dvs. 

Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Örebros, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län, som 

samordnas av Mälardalsrådet. Syftet med samarbetet är att skapa samsyn kring behov av åtgärder i 

infrastruktursystemet och trafikering i det samma. Inför åtgärdsplaneringen 2018-2029 gjordes en 
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storregional systemanalys som tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala samband, 

utmaningar, behov, brister och prioriteringar. I systemanalysen formuleras mål om att skapa ett 

transportsystem: 

- Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till 

attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen 

- Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

- Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet 

- Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling 

Systemanalysen är förutom ett måldokument till vilket de länsplanerna för regional 

transportinfrastruktur kopplas ett inspel till den nationella åtgärdsplaneringen. För att uppnå de 

övergripande målen har ett antal prioriterade funktioner i infrastrukturen identifierats. 

- I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala stråken in mot 

Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt till/från Stockholms 

regionala stadskärnor. 

- I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna förbättras. 

- Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som grund – utveckla 

en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik. 

- Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och med sjöfart. 

- Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.  

Som sätt att stärka och skapa dessa funktioner samt nå de storregionala målen har ett antal 

strategier och åtgärder formulerats. 

- Styr mot beteendeförändring. Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till hela resan, 

premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet mellan trafikslag för 

godstransporter. 

- Ställ om fordonsparken. Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria fordon. 

- Återställ funktionalitet. Eliminera eftersläpande underhåll på 12 år, i storstadsnära 

spårsystem inom 6 år. Driftsäkra stödsystem. 

- Förbättra prestanda. Utökade trimningsåtgärder och en effektivare användning av 

infrastrukturen.  

- Öka kapaciteten. Framförallt i spårsystem för person- och godstrafik.  
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Figur 11 Storregional rumslig principbild för Östra Mellansverige med fokus på ortsstruktur och storregionala samband. 
Arbetsmaterial från ÖMS arbetsgrupp. Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 2016 – UTKAST 

 

3.4 Regionala mål och strategier 

3.4.1 Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

I den regionala utvecklingsstrategin pekar ut hur olika aktörer i Örebro län tillsammans vill möta 

regionens utmaningar och utveckla länet. Regionen ingår i ett större sammanhang och 
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utvecklingsstrategin har därför flera beröringspunkter med den nationella strategin för hållbar 

regional tillväxt. Den utgör också regionens bidrag till EU:s mål om smart, hållbar och inkluderande 

tillväxt samt till FN:s globala hållbarhetsmål. I den regionala utvecklingsstrategin formuleras en vision 

för regionen: 

Örebroregionen – Sveriges hjärta  
Hög livskvalitet i en hållbar och attraktiv region 

Den regionala utvecklingsstrategin konstaterar att en hållbar utveckling är avgörande för att 

garantera framtida generationer en god livskvalitet. Därför är de övergripande målen motsvarar de 

tre hållbarhetsaspekterna där social hållbarhet är målet, ekologin sätter gränserna och ekonomin är 

medlet. För att nå visionen krävs att de övergripande målen nås. De övergripande målen är: 

- Hög livskvalitet – en region där alla människor har lika värde och samma möjligheter att bidra 

och får sina grundläggande mänskliga behov och rättigheter tillgodosedda. 

- Stark konkurrenskraft – en region där alla bidrar till ökat värdeskapande och en robust 

arbetsmarknad med innovationskraft. 

- God resurseffektivitet – en region där alla bidrar till ansvarsfull produktion och konsumtion 

för minimal miljöpåverkan och ekosystem i balans. 

För att följa upp om utvecklingen går i linje med målen har ett antal effektmål identifierats, dessa har 

mål år 2030. Totalt finns det 22 effektmål varav 4 st har tydlig koppling till resor och transporter, 

dessa är: 

- Kollektivtrafikens andel av den motoriserade arbetspendlingen ska vara minst 16 procent. 

- Utsläppen av växthusgaser ska vara minst 60 procent lägre än 2005 års nivåer.  

- Andelen förnybar energi ska utgöra minst 80 procent av den totala energianvändningen 

- Örebro län ska ha minst 50 procent effektivare energianvändning än 2005 

Även effektmålet för bostäder kan påverkas av länstransportplanen, om infrastrukturåtgärder har 

effekter på bostadsmarknadens utveckling och bostädernas attraktivitet: 

- Alla tolv kommuner ska ha en bostadsmarknad i balans eller ett överskott 

För att möta regionens utmaningar och uppnå de övergripande målen fokuseras arbetet på tolv 

prioriterade områden för samhandling. Två av dessa har tydlig koppling till resor och transporter men 

flera andra kan tänkas påverkas av infrastrukturen och dess utveckling beroende på vilka effekter 

infrastrukturen och transportsystemet kan få på förutsättningarna för utveckling inom de områdena. 

De två som främst är kopplade till resor och transporter är: 

- Effektiva och hållbara persontransporter 

- Goda förutsättningar för gods och logistik 

Övriga samhandlingsområden där infrastrukturen kan påverka förutsättningarna till utveckling är: 

- Kunskapslyft och utbildning av hög kvalitet 

- God kompetensförsörjning och matchning 

- God Bostadsförsörjning 
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- Ett brett och starkt näringsliv 

- Destinationer och evenemang med lyskraft 

I den regionala utvecklingsstrategin beskrivs nuläge och utmaningar kopplat till de övergripande 

målen. I nulägesbeskrivningarna konstateras att bra pendlingsmöjligheter är avgörande och att god 

tillgänglighet är viktigt för en positiv regional utveckling. Att stärka regionens förbindelser till andra 

län och närliggande större städer samt den internationella tillgängligheten och en prioriterad 

satsning är tågförbindelsen Stockholm-Oslo. Vidare beskrivs Örebroregionens strategiska läge i 

mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och Göteborg samt potentialen i att utveckla 

regionen som Sveriges godstransportnav. Identifierade utmaningar är att: 

- Erbjuda effektiva och hållbara pendlingsmöjligheter 

- Öka andelen förnybar energi 

- Minska persontransporternas klimatpåverkan 

- Vidga kommunikationsmöjligheterna norrut och västerut 

- Säkerställa en god bredbandstäckning 

- Det ska vara både förmånligt och hållbart att transportera gods via vår region 

3.4.1.1 Strukturbilder för Örebro län 

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller strukturbilder som förstärker det fysiska 

planeringsperspektivet i Örebroregionens regionala tillväxtarbete. Strukturbilderna lyfter fram 

platser, områden och stråk av vikt för regionens utveckling samt belyser samspelet mellan 

bebyggelsestruktur, infrastruktur och kommunikationer samt de viktigaste kultur- och naturvärdena i 

länet. De visar hur tillväxten påverkar geografin, och tvärtom, och hur fysisk planering kan skapa 

förutsättningar för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Människor blir allt mer beroende av att kunna pendla för att nå en attraktiv arbetsmarknad samtidigt 

som pendling är helt avgörande för en fungerande arbetskraftsförsörjning. Bra pendlingsmöjligheter 

är därmed en av de viktigaste faktorerna för att skapa god regional tillväxt. Pendlingen ökar också 

kraftigt. Strukturbilden för bebyggelsestruktur och pendling, figur 12, lyfter fram områden där 

utveckling av bostäder, service och näringsliv bör prioriteras, och visualiserar stråk där pendlingen 

redan idag är omfattande och kan komma att öka genom nyetablering av bostäder eller växande 

arbetsplatser. Att dagligen pendla långa sträckor med bil innebär både en klimatbelastning, en social 

belastning och hälsorisker som är större än om man förflyttar sig med hjälp av kollektivtrafik, cykel 

eller till fots. Därför finns det ett stort behov av att planera för hållbara transporter på regional nivå, 

och lokalisera framtida bebyggelse så att människor kan klara sitt vardagsresande utan att vara 

beroende av bilen.  

Regionen har ett antal kärnor av stor betydelse för utvecklingen av regionen som helhet. Gemensamt 

för kärnorna är att de har ett stort utbud av service, människor och en arbetsmarknad som växer. 

Inom de orange utvecklingsområdena kan vardagsresandet ske inom det egna området eller längs de 

svartmarkerade kollektivtrafikstråken med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Inom de blå områdena 

kan vardagsresandet ske genom en kombination av kollektivtrafik och bil. I de vita områdena 

kommer bilen att vara det viktigaste transportmedlet, även om alla kommer att ha viss tillgång till 

kollektivtrafik. Idag bor en mycket stor andel av regionens befolkning i de orange och blå områdena. 
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Ytterligare bebyggelse och verksamheter i dessa områden skapar goda förutsättningar för ett hållbart 

resande.  

Kartorna i strukturbilderna för persontransporter, figur 13, och godstransporter, figur 14, lyfter fram 

de stråk där merparten av dagens transporter sker. Noderna visar viktiga knutpunkter där byte 

mellan transportslag eller omlastning sker. Stråk och noder är av stor regional betydelse och det är 

framförallt här som den goda tillgängligheten bör upprätthållas och förbättras genom utveckling av 

infrastruktur och kollektivtrafik. Detta ger bättre pendlingsmöjligheter och bättre förutsättningar för 

näringslivets transporter. Järnvägen bör prioriteras för att målen för effektiva och hållbara 

persontransporter ska nås. Örebroregionen är en av landets starkaste logistikregioner. Strukturbilden 

för godstransporter visar var det finns goda etableringsmöjligheter för logistikföretag och 

transportberoende näringsliv. Även här bör infrastrukturutvecklingen fokusera på fossilfria lösningar 

och en ökad andel godstransporter på järnväg. 

Goda förutsättningar för godstransporter och logistikverksamhet bör underlättas. Logistikbranschen 

har den fjärde största sysselsättningstillväxten i riket och Örebroregionen är rankad som Sveriges 

bästa logistikläge, efter Göteborgsregionen. Vi behöver utveckla och marknadsföra dessa goda 

förutsättningar i syfte att utveckla befintliga företag och locka nya företag att välja vår region framför 

andra. Den rumsliga strukturbilden för godstransporter, figur 14, innehåller en tydlig prioritering om 

var i regionen utveckling av logistikverksamhet bedöms ge störst regional nytta.  
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Figur 12: Strukturbild för hållbar bebyggelsestruktur och pendling i Örebro län, målbild bortom 2030 Källa: Regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län, remissversion. 
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Figur 13: Strukturbild för persontransporter i Örebro län: Källa: Regional utvecklingsstrategi för Örebro län, remissversion. 
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Figur 14: Strukturbild för godstransporter i Örebro län. Källa: Regional utvecklingsstrategi för Örebro län, remissversion. 

3.4.2 Nationell cykelstrategi och cykelstrategi för Örebroregionen 

I maj 2016 presenterade regeringen en nationell cykelstrategi som som har till syfte att främja en 

ökad och säker cykling. Strategin innehåller bland annat fem prioriterade insatsområden: 
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- Lyft cykelns roll i samhällsplaneringen 

- Öka fokus på grupper av cyklister 

- Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur 

- Främja en säker cykeltrafik 

- Utveckla statistik och forskning 

Regeringens främsta verktyg för att förverkliga strategin är regler, anslag , myndighetsstyrning samt 

forskning och utveckling och kommande regelförändringar har aviserats. Fram till dess avsätter 

regeringen ytterligare medel för att främja cyklingen. Behov av cykelinfrastruktur är till största 

delarna längs kommunal och regional infrastruktur och därmed kommuner och regioners ansvar. 

Som ett led i att utveckla cykelinfrastrukturen i länet antog Region Örebro län 2015 en regional 

cykelstrategi. 

Den regionala cykelstrategin  identifierar behov av cykelvägar i regionen ochinnehåller 

prioriteringsgrunder för utbyggnad av de regionala cykelstråken. Hälsan förbättras om vi cyklar, 

miljön mår bättre än om vi åker bil, tillgängligheten ökar då en cykel tar mindre plats i gaturummet 

och parkering än bilen. I cykelstrategin pekas en långsiktig riktning ut för utvecklingen av cykelvägar i 

länet. 

Målet är att bidra till en ökad cykling och att förbättra tillgängligheten med cykel till målpunkter som 

arbetsplatser, skolor, vård, service och fritidsaktiviteter i regionen.För att nå målet om en ökad 

cykling krävs att fokusering sker på det vardagliga resandet som bedöms ha störst potential för ökad 

andel cykelresor. Som ett led i detta prioriteras åtgärder i stråk för arbets- och skolpendling samt 

åtgärder som leder till bättre förutsättningar att nyttja flera trafikslag, t ex cykel och kollektivtrafik. 

Den regionala cykelstrategin kommer att vara grunden för prioritering av cykelåtgärder i 

länstransportplanen . 

3.4.3 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 

Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional 

kollektivtrafik i Örebro län. Andelen kollektivtrafikresenärer har länge varit konstant i flera år och det 

måste genomföras kraftiga åtgärder för att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet.  

De övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet framgår av figur 15. 

 

Figur 15: Övergripande mål för kollektivtrafiken i Örebro län. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2016-
2025 
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För att nå dessa mål har det i trafikförsörjningsprogrammet formulerats ett antal centrala funktioner 

och principer som anger den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken. Dessa berör såväl 

infrastruktur som prissättning, fordonens utrustning, trafikering med mera. De punkter som berör 

länstransportplanen är: 

- Utveckla bytespunkter 

- Express- och regionaltåglinjer samt stomlinjer i stadstrafiken görs tillgängliga för alla 

resenärer. 

- Påverkan – motivera fler resenärer att välja kollektivtrafiken framför bilen 

- Samordna olika transportslag för en smidig resa dörr-till-dörr 

- Alla invånare i länet ska ha tillgång till kollektivtrafik 

- Energianvändningen per personkilometer ska minska med 35 procent. 

- Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil. 

I trafikförsörjningsprogrammet liksom på många andra ställen konstateras att transporterna idag står 

för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen och att det är viktigt att energiåtgången inom 

transportsektorn minskar för att det ska vara möjligt att nå målen om begränsad klimatpåverkan. Det 

effektivaste sättet att hantera denna utmaning är att ersätta så många bilresor som möjligt med 

kollektivtrafik, gång och cykel vilket förutsätter att dessa trafikslag är konkurrenskraftiga gentemot 

bilen. För att en kollektivtrafikresa ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen krävs ofta att restiden 

med kollektivtrafik är kortare, detta för att kompensera för den tid resenären får lägga på 

anslutningsresor och väntetid. De restidskvoter som eftersträvas i trafikförsörjningsprogrammet är: 

Tåg/bil  0,8 
Expressbuss/bil 1,2 
Regionbuss/bil 1,3 
Stadsbuss/bil  1,5 
Stomlinje i stadsbuss/bil 1,3 

3.4.4 Örebroregionens energi- och klimatprogram 

I energi och klimatprogram för Örebro län 2017-2020 finns mål för hur regionen ska effektivisera sitt 

energianvändande och bli klimatneutrala och resurseffektiva med övergripande mål om att ha noll 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Ett av de insatsområden som identifierats för att nå detta är 

resor och transporter där målbilden är att klimatpåverkan från resor och transporter är minimerad 

genom ett transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och förnybara drivmedel. Målen för 

området är: 

• År 2030 är transporterna i Örebro län fossiloberoende 

• År 2030 är andelen persontransporter med kollektivtrafik, gång och cykel minst 30 procent 

• År 2030 har energianvändningen inom transportsektorn minskat med 25 procent. Jämfört 

med 2009 års nivå 

• Godstransporterna i länet är klimateffektiva och bidrar till en fossilfri fordonsflotta.  

 

Enligt programmet så krävs flera olika typer av åtgärder för att uppnå dessa mål, bl.a. att arbeta med 

förändrade resande- och transportmönster, tillgänglighet till alternativa drivmedel, transportsnål 

samhällsplanering och arbete för ökad andel resor med kollektivtrafik, gång och cykel.  
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4 Länstransportplanens mål och inriktning 
Länstransportplanen kan ses som ett verktyg för att uppnå mål som formulerats i andra regionala 

strategiska dokument samt de transportpolitiska målen och andra nationella mål som har bäring på 

transportsystemet. Gemensamt för majoriteten av de tidigare redovisade målen och planerna som 

berör länstransportplanen är att de visar på ett behov av investeringar som syftar till förändrat 

användande av infrastrukturen för att uppnå hållbara transporter både för persontransporter och 

godstransporter. Eftersom tidigare beslutade åtgärder tar cirka hälften av medlen i anspråk under 

kommande planperiod betyder det i realiteten att hur resterande 500 miljoner används är det som 

kommer ha möjlighet att påverka användandet av infrastrukturen och att det är ännu viktigare att 

välja de åtgärder som har bäst effekt. De åtgärder som väljs kommer också genomföras under 

planperiodens senare del och därefter, mål och prioriterade funktioner har därför ett tidsperspektiv 

bortom planperioden.  

Nedan formuleras ett övergripande mål för länstransportplanen, detta mål är en kondensering av de 

övriga mål som berör länsplanen samt resultatet från de dialogmöten som hållits under 

framtagandet av planen. 

Planens mål följs av ett antal prioriterade funktioner som beskriver det önskade läget i 

transportsystemet på längre sikt och som konkretiserar målet. De prioriterade funktionerna behöver 

nås för att det övergripande målet och i förlängningen strategiska regionala mål och nationella mål 

med bäring på transportsystemet ska kunna nås. 

Under funktionerna följer strategier som beskriver hur de prioriterade funktionerna ska nås. 

Strategierna ger riktning i planering av åtgärder och utgör prioriteringsgrunder och vägledning för 

vilka åtgärder som ska väljas i länstransportplanen. 

4.1 Länstransportplanens syfte och mål 
Det övergripande syftet med att ta fram en länstransportplan är att identifiera och ge underlag för 

att prioritera åtgärder och satsningar som kan bidra till att uppnå mål och planer på internationell, 

nationell och regional nivå. Utifrån tidigare beskrivet nuläge, utmaningar, relevanta målen och planer 

samt de inspel som kommit under planens framtagande har ett övergripande mål för 

länstransportplanen formulerats.  

Länstransportplanens mål ska svara upp mot de utmaningar, brister och behov som identifierats i 

andra relevanta planer och på de dialogmöten som hållits under processen att ta fram 

länstransportplanen. Målet ska också ge vägledning vid prioritering av åtgärder.  

Övergripande mål för länstransportplanen: 

Region Örebros läns mål med länstransportplanen är att tillgängligheten ska öka för att förbättra 

möjligheterna till vardagsresande och transport av gods samtidigt som klimatpåverkan ska minska. 

4.2 Länstransportplanens prioriterade funktioner   
Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet och 

framkomlighet för person och godstransporter. Nedan beskrivs de prioriterade funktionerna i länets 

transportsystem. Funktionerna beskriver ett önskat läge i transportsystemet och ger grunden för att 
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länstransportplanen ska kunna bidra till måluppfyllelse för andra strategiska regionala mål och för 

nationella mål med bäring på transportsystemet. De prioriterade funktionerna är: 

- Tillgänglighet till Örebro från övriga regionala kärnor 

- Tillgänglighet i tvärförbindelser mellan regionala kärnor 

- Tillgänglighet till regionala kärnor från det lokala omlandet 

- Hållbart vardagsresande 

- Framkomlighet för effektiva godstransporter.  

4.2.1 Tillgänglighet till Örebro 

Örebro är regionens kärna och fyller en viktig funktion för hela länet. Örebro har också en 

storregional funktion som ett nav i kollektivtrafiksystemet. Tillgängligheten till Örebro påverkar 

förutsättningar för kompetensförsörjning, tillgång till arbetstillfällen, utbildning, sjukvård och 

universitetssjukhuset, samhällelig service så som polis, skattekontor, banker samt utbud av kultur, 

nöjen, varor och tjänster. Tillgängligheten till Örebro är för stora delar av länet också av betydelse för 

tillgängligheten till Stockholm och andra nodstäder i de storregionala stråken eftersom fokus i 

systemanalysen ligger på att förbättra förbindelserna till Stockholm från nodstäderna. 

4.2.2 Tillgänglighet i tvärförbindelser mellan regionala kärnor 

Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna är viktiga för 

möjligheten till dagligt utbyte av kompetens, varor och tjänster. I vissa av de regionala 

tvärförbindelserna finns redan idag etablerade arbetspendlingsrelationer som det bör byggas vidare 

på för att uppnå en flerkärnighet där alla regionens kärnor har förutsättningar för en positiv 

utveckling med avseende på kompetensförsörjning, sysselsättning och bostadsmarknad. 

4.2.3 Tillgänglighet till regionala kärnor från det lokala omlandet 

För de som bor och/eller verkar på landsbygd och i mindre tätorter är tillgängligheten till de 

regionala kärnorna och det utbud och service som finns där avgörande för en fungerande vardag. 

Tillgängligheten till kärnorna är också viktig för att där möjliggöra byten till kollektivtrafiken från 

andra färdmedel och därmed möjliggöra ett hållbart resande med ökad andel kollektivtrafik, gång 

och cykel även för boende på landsbygd. 

4.2.4 Hållbart vardagsresande 

Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling enligt de tre hållbarhets perspektiven 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ekologin sätter ramarna och hållbarhet uppnås när 

transportsystemet bidrar till att uppnå klimatmål och utsläppsmål. Den ökade tillgängligheten och 

utveckling av arbetspendlingen bör ske med kollektivtrafik och cykel som grund, detta ses som 

avgörande för att nå klimatmålet. För att åstadkomma sådan utveckling måste kollektivtrafik och 

cykel vara de attraktivaste trafikslagen för det vardagliga resandet där hela eller delar av resan 

genomförs till fots, med cykel, buss eller tåg. Kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen måste då vara 

kapacitetsstark och attraktiv så som det beskrivs i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

respektive den regionala cykelstrategin för Örebro län. Ett socialt hållbart transportsystem uppstår 

när det likvärdigt svarar mot alla gruppers behov och är trafiksäkert. Transportsystemet bidrar till en 

hållbar ekonomisk utveckling när det förser resenärer och näringsliv med framkomlig och trafiksäker 

infrastruktur som ger möjlighet till effektiva transporter. 
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4.2.5 Framkomlighet för effektiva godstransporter 

Örebroregionen har ett strategiskt läge i Sverige och Skandinavien för godstransporter och är ett av 

regionens styrkeområden. Effektiv godshantering bidrar till att förstärka regionens logistikläge och 

öka regionens konkurrenskraft. Regionens infrastruktur ska skapa god framkomlighet för 

godstransporter på väg och järnväg och bidra till att öka andelen gods på miljövänliga trafikslag.  

4.3 Länstransportplanens strategier  
För att nå de prioriterade funktionerna har fem strategier identifierats som viktiga utgångspunkter i 

planering av åtgärder i transportinfrastrukturen. Strategierna ska vara vägledande vid prioritering av 

brister, behov och åtgärder och pekar ut vissa områden inom vilka åtgärder är prioriterade för att nå 

funktioner och mål. Strategierna redovisas i prioriteringsordning.  

4.3.1 Planera enligt fyrstegsprincipen 

För att nå satta mål inom miljö och klimat måste användandet av infrastrukturen förändras. Andelen 

kollektivtrafik och gång och cykel av det totala resandet måste öka och godstransporter måste 

effektiviseras. Planering enligt fyrstegsprincipen lägger grunden för att rätt åtgärder väljs för att lösa 

de brister och behov som finns i infrastrukturen.  

Region Örebro län inser att det behövs en förändring av transportbeteende och överflyttning mellan 

trafikslagen för att nå ett hållbart transportsystem. Regionen kommer därför eftersträva 

genomförande av steg 1 och 2 åtgärder som styr mot beteendeförändring och minskar behovet av 

fysiska åtgärder.  

Att planera enligt fyrstegsprincipen skapar förutsättningar för att hitta åtgärder som bidrar till 

minskat behov av resor och transporter samt till överflyttning av resor och transporter till hållbarare 

trafikslag. Om en åtgärd bedöms bidra till sådana överflyttningseffekter ska detta vara en del av 

bedömningen vid val av åtgärder i till exempel åtgärdsvalsstudier.  

För att vidareutveckla och skapa förutsättningar för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter bör 

den digitala infrastrukturen beaktas i samband med planering av transportinfrastruktur.   

4.3.2 Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag 

Fler måste välja att färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att vi ska kunna uppnå klimatmål 

och mål om hållbara transporter samt för att kunna möta den förestående trängselproblematiken. 

För att fler ska välja dessa trafikslag över framförallt personbil måste dessa transportmedel vara 

kapacitetsstarka och attraktiva. För att uppnå det krävs insatser från flera olika aktörer, däribland 

investeringar inom länstransportplanen för att skapa större kapacitet i de yteffektiva och hållbara 

trafikslagen cykel och kollektivtrafik. 

Länstransportplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för att den ökade tillgängligheten ska ske 

med cykel och kollektivtrafik, därför behövs en satsning på infrastruktur för och i koppling till dessa 

trafikslag. Detta är en central strategi för att nå klimatmålen och hantera förestående 

trängselproblematik i infrastrukturen. Åtgärder som syftar till att öka andelen resande med 

kollektivtrafik och cykel är därför prioriterade, framförallt i de utvecklingsområden där det vardagliga 

resandet ska kunna klaras utan bil samt i de viktigaste kollektivtrafikstråken enligt strukturbilden för 

bebyggelse och kollektivtrafik. För cykel gäller prioriteringsgrunderna i den regionala cykelstrategin. 
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4.3.3 Prioritera åtgärder i de regionala stråken 

I den regionala utvecklingsstrategin presenteras ett antal strukturbilder med de viktigaste stråken för 

kollektivtrafik, persontransporter och godstransporter. Investeringar i regional transportinfrastruktur 

bör i första hand ske i dessa stråk. I andra hand bör de ske i de kompletterande mellankommunala 

stråk som identifierats under framtagandet av länstransportplanen, se figur 26. Bedömningen är att 

satsningar i dessa stråk har störst effekt och betydelse för den regionala utvecklingen, därför bör de 

största enskilda satsningarna och större mängden mindre åtgärder ske i eller i anslutning till dessa 

stråk. För att åstadkomma tillgänglighet och hållbarhet i dessa stråk krävs åtgärder för minskade 

restider, ökad andel resande och transporter med hållbara trafikslag, ökad kapacitet samt förbättrad 

trafiksäkerhet. 

4.3.4 Fokus på de vardagliga transporterna 

För persontransporter läggs fokus i länstransportplanen på det vardagliga resandet och att 

åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet i första hand i de relationer som är viktigast 

för arbetspendling, serviceresor och skolresor. Detta eftersom vardagsresorna ofta går i stråk och det 

därför finns en potential att effektivt förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten samt 

åstadkomma förändringar i färdmedelsandelar för en större mängd resenärer. Vardagsresandet kan 

också innefatta visst fritidsresande. Denna typ av transporter kan gynnas av åtgärder i relationer som 

primärt är viktiga för arbetspendling, skolresor och serviceresor men denna typ av resande är inte 

prioriterat inom ramen för länstransportplanen. Dock ska inte fritidsresande missgynnas av åtgärder i 

länstransportplanen.  

4.3.5 Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter 

Effektiv och hållbar logistik uppstår framförallt när den är ekonomiskt lönsam. Länstransportplanen 

kan bidra till lönsamma, hållbara godsflöden genom investeringar som t.ex. förbättrar möjligheten 

att flytta över gods från väg till järnväg. Vissa flöden kommer dock även fortsättningsvis hanteras 

effektivast på lastbil och det är därför viktigt att även väginfrastrukturen är robust, har hög 

framkomlighet, är trafiksäker och ger möjlighet till så miljöeffektiva vägtransporter som möjligt. 

Förutsättningar för effektiva godstransporter skapas att i första hand genom att fokusera på 

investeringar i de stråk som identifierats i strukturbild för godstransporter i den regionala 

utvecklingsstrategin. Åtgärder för att förbättra och bibehålla god framkomlighet för godstrafiken 

samt åtgärder för att bidra till att andelen gods på miljövänliga trafikslag, framförallt järnväg, ökar är 

därför prioriterade. Åtgärderna ska också bidra till att öka konkurrenskraften för logistiknäringen som 

helhet och att stärka regionens logistikläge. 
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5 Tillstånd och brister 

5.1 Tillgänglighet 
Detta avsnitt kommer utvecklas under och efter remisstiden då resultat från pågående 

resvaneundersökning kommit 

Begreppet tillgänglighet beskriver människors förutsättningar att nå olika funktioner i samhället, det 

kan vara arbete, utbildning, daglig service, vård, omsorg, fritidssysselsättningar etc. För de allra flesta 

påverkas tillgängligheten främst av avstånd, färdmedel och restid men för de med en 

funktionsvariation finns ytterligare krav på infrastrukturen för att den ska vara användbar och skapa 

tillgänglighet. Tillgänglighet kan också skapas genom såväl fysiska åtgärder som genom åtgärder för 

att skapa tillgänglighet utan transporter, t.ex. genom att möjliggöra distansarbete eller distansstudier 

i större utsträckning. I detta avsnitt görs en beskrivning av olika aspekter av tillgänglighet i Örebro 

län. 

5.1.1 Tillgänglighet till arbete, utbildning, sjukvård 

Inomregional tillgänglighet där alla inom rimlig tid kan nå viktiga vardagliga funktioner som arbete, 

utbildning, vård, omsorg, daglig service osv. är viktigt för hela länets förutsättningar till en positiv 

utveckling. I vissa delar av regionen kan sådan tillgänglighet skapas genom gång, cykel och 

kollektivtrafik, i andra delar behövs en kombination av dessa trafikslag tillsammans med personbilen 

och i ytterligare andra kommer de flesta även fortsatt vara beroende av personbilstransporter för det 

dagliga resandet. 
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Figur 16: Lokala arbetsmarknadsområden i Örebro län 2014. 

I figur 7 syns de primära och sekundära lokala arbetsmarknadsområdena i Örebro län 2014. Denna 

kartan tillsammans med figur 1 på sidan … över pendlingsrelationer i länet ger en bild av i vilka stråk 

och relationer många rör sig i det vardagliga resandet. Brister i transportinfrastrukturen i dessa stråk 

och områden kan antas ha påverkan på den regionala tillgängligheten och utvecklingen.  
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5.1.1.1 Med bil, buss och tåg 

Tillgänglighet kan beskrivas på olika sätt, bl.a. genom restider och restidskvoter mellan personbil och 

andra trafikslag. I tabell 1 kan restidskvoter från länets kommunhuvudorter till Örebro som är den 

starkaste arbetsmarknaden jämföras. Siffrorna är hämtade från reseplaneraren på resrobot.se samt 

körtid för bil i normaltrafik från Google maps. Restiderna för kollektivtrafik är framtagna utifrån att 

resenären ska anlända vid Örebro centralstation tidigast 7.15 och senast 7.40 en vardagsmorgon. 

 
Tabell 1. Restidskvoter bil, buss och tåg mellan Örebro och övriga regionala kärnor. Källa: resrobot.se samt körtid med bil 
enligt google maps. 

  
Minuter Avstånd Restidskvot Medelhastighet 

Till Från Bil Buss Tåg Km buss/bil tåg/bil Bil Buss Tåg 

Örebro 
centralstation 

Kumla station 21 40 13 20,2 1,90 0,62 67 32 101 

Hallsberg station 26 73 19 28,4 2,81 0,73 71 36 95 

Laxå station 39 95 41 52,5 2,44 1,05 90 37 90 

Askersund busstation 45 50   51,9 1,11   76 64   

Degerfors station 47 75   56,1 1,60   75 48   

Karlskoga busstation 39 50   46,3 1,28   82 56   

Fjugesta, tingshuset 25 37   27,7 1,48   72 44   

Hällefors station 66 91   79,3 1,38   66 51   

Kopparberg station 67 107 60 77,8 1,60 0,90 64 50 80 

Lindesberg station 38 42 29 39,2 1,11 0,76 64 59 81 

Nora station 33 34   33,9 1,03   62 57   

 

Ur tabellen ser vi att en bilist kan nå regionens centrala arbetsmarknad inom 40 minuter om 

utgångspunkt är någon av de sex kommunerna Kumla, Fjugesta, Hallsberg, Nora, Karlskoga, 

Lindesberg eller Laxå. Med buss gäller detta endast Fjugesta och med tåg kan en resenär nå Örebro 

inom 40 min från kommunerna Kumla, Ljusnarsberg, Hallsberg och Lindesberg. Tågen har den högsta 

medelhastigheten och klart lägst hastighet har busstrafiken i länet Jämfört med de restidskvoter som 

eftersträvas i trafikförsörjningsprogrammet finns en brist i restid med kollektivtrafiken mellan Örebro 

och kärnorna Laxå, Kopparberg, Hällefors, Degerfors och Fjugesta.  

Restidskvoten beskriver dock endast nuläget och förhållandet mellan restid med bil och restid med 

buss eller tåg, det beskriver inte vilken potential till minskad restid som finns. Sett till medelhastighet 

i de olika relationerna kan det konstateras att det finns god potential att minska restiden om 

medelhastigheten kan ökas. För att uppnå klimatmål och mål om att öka kollektivtrafikens andel av 

transporterna så bör fokus vara att minska restider med kollektivtrafiken och stärka dess 

konkurrenskraft gentemot bilen.  

Ett annat sätt att mäta tillgänglighet kan vara att titta på tillgången till kollektivtrafik i form av 

avstånd till närmaste hållplats och utbud av kollektivtrafik. I en utredning av kollektivtrafik på 

landsbygd konstaterades att 91procent av länets invånare bor inom 1,5kilometer(fågelvägen) från en 

hållplats med minst 5 turer i vardera riktning per vardag, 81procent av länets invånare bor inom 1,5 

kilometer (fågelvägen) från en hållplats med minst 10 turer i vardera riktningen per vardag. 
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43procent av befolkningen bor inom 1,5 kilometer från en station eller hållplats som trafikeras av tåg 

eller expressbuss. 

5.1.1.2 Med cykel 

Mellan tätorterna i Örebro län är tillgången till separat cykelväg varierande men generellt saknas 

cykelväg längs med de regionala statliga vägarna hela eller delar av sträckan mellan tätorter och till 

andra målpunkter. Inom tätbebyggt område finns ofta cykelvägar eller möjlighet att cykla i 

blandtrafik där bilarnas hastighet är relativt låg. Denna möjlighet saknas ofta för de som vill cykla från 

en tätort till en annan, de är då hänvisade till att cykla på bilvägen eller på mindre småvägar som ofta 

inte går den genaste vägen. I cykelstrategin för länet prioriteras cykelstråk för arbetspendling, 

skolpendling och serviceresor, satsningar på dessa stråk kan dock även gynna de som cyklar för 

fritidsresor. Cykeln kan också vara ett medel för att skapa tillgänglighet i ett hela resan perspektiv där 

cykel kombineras med kollektivtrafik, gång och i vissa fall bil.  

5.1.1.3 Digitaliseringens effekter på tillgänglighet 

Digitaliseringen kommer att påverka såväl resmönster som transporter. I Örebro län har i nuläget 75 

procent tillgång till snabbt bredband från fasta punkter.  Detta utgör en bra grund för vidare 

utbyggnad av den mobila digitala infrastrukturen i länet, och för att nå det nationella målet[1] om att 

alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig redan 2023.  

Digitaliseringen kan komma att påverka tillgängligheten både genom att fler får tillgång till resurser 

så som till exempel skola och sjukvård utan att behöva förflytta sig fysiskt. Det ökar också 

tillgängligheten till varor och tjänster då inköp och beställningar kan göras via e-handel framför att 

besöka fysiska butiker. För att kunna genomföra en digital transport framför att genomföra en fysisk 

krävs en vidareutbyggnad av den digitala infrastrukturen i form av tillgång till bredband. Idag sker 

uppskattningsvis 3-4 procent av de arbetade timmarna på distans. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att även om det finns en viss potential att en del av dagens resor ersätts av distansarbete via digital 

uppkoppling så kan vi anta att även i framtiden kommer merparten av arbetstagarna inte ha 

möjlighet att sköta sitt arbete från bostaden. Även om distansarbetet skulle öka till 20 procent (vilket 

är en mycket hög nivå, då merparten yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det 

innebär att de yrkesgrupper som har möjlighet att arbete på distans kommer att behöva tillbringa en 

mycket stor andel av arbetstiden i bostaden) så kan vi anta att det totala resandet kommer att öka.  

Även i infrastrukturen kan digitaliseringen komma att ha effekter i form av s.k. ITS-lösningar så som 

variabla hastigheter, varningssystem för bl.a. köer och olyckor, signalprioritering för kollektivtrafik 

och cyklister med mera. Sådana lösningar kan innebära att t.ex. restider varierar över dygnet 

beroende på variation i hastighet men kommer troligen leda till effektivare användning av 

infrastrukturen. 

5.1.2 Tillgänglighet och bostadsmarknad 

Kommunikationer, restider och tillgång till kollektivtrafik är en faktor för att befintligt bestånd av 

bostäder och nyproduktion ska bli attraktivt för boende. Infrastrukturinvesteringar kan påverka 

bostadsmarknaden och nyproduktionen av bostäder om åtgärder i infrastrukturen påverkar platsens 

                                                           
[1]

 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-
bredbandsstrategi/ 
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attraktivitet genom till exempel restidsförbättringar och förbättrat utbud av kollektivtrafik.  Genom 

att öka tillgängligheten till bostadsmarknaden påverkas arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, 

integration och den sociala hållbarheten positivt. Den regionala utvecklingen kan hämmas om ett lågt 

utbud av bostäder gör att människor får svårt att flytta dit jobben finns, eller att studera vid framför 

allt universitet och högskolor. Kommunikationer är dock inte den enda faktor som påverkar 

bostäders attraktivitet, de måste även kombineras med kommersiell service och väldfärdstjänster. 

Restidsförbättringar för personbilar kan påverka bostadsbyggandet positivt men ett ökat resande 

med personbil är inte hållbart vare sig på kort eller på lång sikt. Fokus bör därför vara investeringar 

för att öka attraktiviteten hos de hållbara trafikslagen för att lägga grunden för ett hållbart resande 

när människor flyttar till en plats eller för att förändra resandebeteende hos en befolkning. Genom 

tydliga prioriteringar av trafikslagen kollektivtrafik och cykel kan man också få fler att välja dem. Nya 

områden för bostäder bör också läggas i anslutning till kollektivtrafik och infrastruktur för cykel bör 

byggas före eller i samband med att bostäderna byggs. Genom en hållbar stadsplanering kan vi skapa 

fler bostäder, minskad segregation, minskad klimatpåverkan, ökad jämställdhet, bättre 

levnadsförhållanden och en bättre vardag för många. 

På flera ställen i länet finns potential för ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen, särskilt i 

länets orter med järnvägsstation. Örebro kommun är en av de städer i landet som bygger mest nya 

bostäder per capita men med infrastrukturinvesteringar i såväl kommunal som nationell infrastruktur 

finns potential att både öka bostadsbyggandet och tillgängligöra bostadsmarknaden för större delar 

av Stockholm-Mälarregionen. I stationsorterna Lindesberg, Frövi, Kumla, Hallsberg, Laxå med flera 

finns potential till ökat bostadsbyggande och utveckling av det kollektivtrafiknära läget. Utveckling av 

transportinfrastrukturen i form av till exempel upprustning av Norabanan och byggande av 

Nobelbanan skulle skapa möjligheter för ökat bostadsbyggande i orter som idag saknar 

spårförbindelse med reguljär persontågstrafik.  

5.1.3 Tillgänglighet för alla 

Ett av de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara användbart för alla oavsett kön, 

ålder, etnicitet och eventuell funktionsvariation. För att beskriva den fysiska tillgängligheten för alla, 

dvs. allas möjlighet att ta sig fram i transportsystemet kan man kolla på infrastrukturen vid 

hållplatser och i vilken utsträckning de uppfyller samtliga tillgänglighetskrav. I figur xx nedan visas 

graden av kravuppfyllnad, där framgår att endast en liten del av hållplatserna uppfyller samtliga 

tillgänglighetskrav. Trots att kartläggningen inte är fullständig går det att konstatera att det finns 

stora brister vad gäller tillgängligheten i infrastrukturen för kollektivtrafik.  
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Figur 17. Kravuppfyllnad för hållplatser 2015. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2016-2025 

God tillgänglighet med alla trafikslag kan också skapa förutsättningar till utbildning och försörjning 

för grupper som inte har körkort eller tillgång till egen bil. Tillgängligheten avgörs dock inte enbart av 

restid och turtäthet utan också av möjligheten att färdas säkert i transportsystemet. Att infrastruktur 

för kollektivtrafik, gång och cykel är utformade på ett säkert sätt påverkar allas möjlighet att välja 

dessa trafikslag men kanske särskilt barn, äldre och funktionsvarierades möjlighet att självständigt 

använda transportsystemet.  

5.1.4 Tillgänglighet och framkomlighet för näringslivets transporter 

Tillgänglighet för godset är avgörande för människornas försörjning i regionen och för företagens 

framgång. Ju bättre tillgänglighet för gods till regionen, desto bättre chanser har regionen också att 

attrahera nya företagsetableringar. Det i sin tur skapar nya arbetstillfällen.  

Det som krävs är bra tillgänglighet för långväga godsflöden till och från regionen (t ex järnvägstrafik, 

flygfrakt och motorvägarna över länsgränserna) och bra tillgänglighet på väg inom regionen både på 

landsbygden och i tätorterna. Här gäller det att minska godstransporters påverkan till exempel buller 

och luftkvalitet så mycket som möjligt. Utöver det måste omlastningen mellan de olika trafikslagen 

fungera smidigt. 

Då person- och godstrafik samsas på samma vägar och järnvägar är även transittrafik en viktig faktor. 

Det går stora transitflöden både på järnväg och med lastbil mellan norra Sverige och Centraleuropa. 

Om framkomligheten för dessa transporter är otillräcklig leder det inte bara till försvårade 

exportmöjligheter för den svenska basindustrin men också till trängsel på infrastrukturen i Örebro 

län. 

Hallsberg är Sveriges viktigaste järnvägsnav för godstrafiken. En fjärdedel av alla vagnar som rangeras 

i Sverige rangeras här och volymerna ökar. Det är viktigt att rangerbangården även i framtiden har 

kapaciteten att klara av efterfrågan. Ett annat sätt att öka kapaciteten på järnvägen är att köra längre 

godståg. I Danmark bygger man redan nu för tåg som är upp till 1000 meter långa. Rangerbangården 

i Hallsberg borde anpassas så att 1000 meter långa godståg kan hanteras. 
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5.2 Klimat och miljö 
Transporter står för cirka 40 procent av Örebro läns koldioxidutsläpp. Transportsektorns utsläpp 

domineras av utsläppen från vägtrafik och bilar och lastbilar är det dominerande färdsättet för såväl 

persontransporter som gods. Mängden utsläpp av växthusgaser från godstransporter beror i hög 

grad på vilket transportslag som används. Järnväg och sjöfart har en lägre klimatpåverkan än 

vägtransporter.  

 

Utvecklingen går mot energieffektivare fordon och ökad andel förnybara bränslen vilket innebär att 

utsläppen minskar. Men det sker i en alltför långsam takt samtidigt som trafiken ökar och därmed 

genererar nya utsläpp. 

  

Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län (tusen ton CO2-ekvivalenter per år) 

 

Figur 18. Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län. Den röda linjen anger målet för 2030, efter 60 procents sänkning av utsläppen från 
2005 års nivå (760 tusen ton/år). Källa: SCB 

Under perioden 2005 – 2014 har utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med 23 procent. 

Detta tack vare miljöeffektiviseringen inom energiförsörjningssektorn. Transportsektorn ligger på 

samma nivå som på 1990-talet. Målet om en 60 procents minskning av utsläppen illustreras i grafen 

ovan av den röda linjen. En minskning med 60 procent innebär minskade utsläpp till 760 tusen ton 

per år. Det motsvarar utsläppen från transporter, industriprocesser och energiförsörjning i länet år 

2014.  

Transportsektorns utsläpp domineras av utsläppen från vägtrafik och bilar och lastbilar är det 

dominerande färdsättet för såväl persontransporter som gods, se Figur 14. Transportsektorn har inte 

minskat sina klimatpåverkande utsläpp i samma utsträckning som exempelvis energisektorn. 
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Mängden utsläpp av växthusgaser från transporter beror i hög grad på vilket trafikslag som används. 

Järnväg och sjöfart har en lägre klimatpåverkan än vägtransporter.  

Att nå miljö- och klimatmålen kräver att vi ändrar våra levnadsvanor och därmed krävs åtgärder 

också inom områden som ligger utanför länstransportplanens område. Örebro län har en geografisk 

belägenhet i landet och i Skandinavien som gör att det är väl lämpat som logistikcentrum. Ett antal 

stora företag har sina centrallager här. Det kan göra att utsläppen från godstransporter blir något 

högre i länet än de skulle vara om transporterna var färre, men bidrar till att minska 

godstransporterna nationellt och det pågår ett stort arbete för att skapa en grön logistikregion.  

 

Figur 19: Utsläpp av växthusgaser (räknat som koldioxid) från transportsektorn (ton/år) i Örebro län 1990, 2000 och 2005–2014. Källa: 

SMED. Röd linje visar målet till 2030 om fossiloberoende transporter vilket motsvaras av en minskning på 70 procent jämfört med2010 års 
nivå. 

Vi kan nå klimatmålen även om vi fortsätter att resa lika mycket som idag, men då måste det ske en 

omfattande överflyttning från personbilstransporter till ökat resande med kollektivtrafik, gång och 

cykel, särskilt över avstånd kortare än 5 kilometer. Det finns en viss potential att minska 

personbilarnas klimatbelastning genom en övergång till elbilar. Ur ett strikt konsumtionsperspektiv 

är klimatnyttan med elbilar tydlig, då de är helt emissionsfria. Men om man därtill adderar 

produktionsperspektivet så kvarstår närmare 50 procent av utsläppen med elbilar, förutsatt att de 

drivs med grön el. Om de istället drivs med fossilt framställd el är klimatnyttan marginell i förhållande 

till en konventionell fossildriven bil.  

Energianvändning ur ett konsumtionsperspektiv behöver minska med 60 procent till 2050. Detta 

skulle innebära att energianvändningen för den genomsnittliga invånaren i Sverige skulle komma att 

ligga på samma nivå som det globala genomsnittet per person 2050. 

Olika samhällssektorer har emellertid olika möjligheter att minska sin energianvändning. Exempelvis 

visar studier av priselasticitet att flygresors andel av samhällets energianvändning sannolikt kommer 
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att öka, även om beskattningen av flyget skulle höjas till samma nivå som gällde för Sveriges 

vägsektor år 2013. 

För att vi ska nå klimatmålen bör energianvändningen per capita minska med 50procent för 

bebyggelsen och med 75procent för de kortväga transporterna. Anledningarna till att transporterna 

får ett tuffare mål än bebyggelsen är flera. Bland annat att bebyggelsestocken är mycket 

trögföränderlig och potentialen för energieffektivare fordon är avsevärd. Dessutom finns potential 

att ersätta en del energiintensiva resor med mer energieffektiva färdmedel eller virtuella möten.  

Vi kan förvänta oss att resandet kommer att öka i framtiden, men det är inte helt enkelt att avgöra 

hur mycket. Utifrån studier med olika framtidsscenarier, som samtliga innebär att man når 

klimatmålet till 2050 kan vi sammantaget anta att även om vi når ett samhälle med högre grad av 

täthet så kommer det totala resandet per capita vara minst lika stort som idag. Om vi tänker oss en 

framtid där vi accepterar en stor spridning av bostäder, så kommer det förutsätta mycket 

omfattande investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik (spår och körbanor). Det kommer inte 

räcka med en stor överflyttning till elbilar. Antagandet är att den genomsnittliga reslängden per 

capita i framtiden kommer att vara lika lång som eller längre än idag. Det finns en viss potential i 

överflyttning från bil till gång och cykel, men framförallt kommer det att krävas stora satsningar för 

att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Det finns också en viss potential att en del av dagens resor 

ersätts av distansarbete via digital uppkoppling. Idag sker uppskattningsvis 3-4 procent av de 

arbetade timmarna på distans och även i framtiden kan vi anta att merparten av arbetstagarna inte 

kommer ha möjlighet att sköta sitt arbete från bostaden. Även om distansarbetet skulle öka till 20 

procent (vilket är en mycket hög nivå, då merparten yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta 

hemifrån, och innebär att de yrkesgrupper som har möjlighet att arbete på distans kommer att 

behöva tillbringa en mycket stor andel av arbetstiden i bostaden) så kan vi anta att det totala 

resandet kommer att öka.  

5.3 Trafiksäkerhet 

5.3.1 Olycksstatistik  

När det gäller trafikolyckor så ligger regionen på sjunde plats i landet är det gäller omkomna i trafiken 

2015 fördelat på antalet invånare.  



52 
 
 

 

Figur 20: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, antal dödade per 100 000 invånare och per län/storstad. 
År 2015. Källa: Trafikanalys. 

Degerfors och Karlskoga kommun har flest omkomna/allvarligt skadade på det kommunala vägnätet, 

mätt per 100 000 invånare. Hällefors och Lekebergs kommun har flest omkomna/allvarligt skadade 

på det regionala vägnätet. Laxå och Askersunds kommun har mest omkomna/allvarligt skadade på 

det övriga vägnätet. Det handlar då främst om det nationella vägnätet som passerar dessa två 

kommuner. 
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Figur 21: Antal dödade och allvarligt skadade per 100 000 invånare på det kommunala, regionala vägnätet i länets 
kommuner Källa: Strada (uttag 18/4 2017 avseende olyckor kända av polis och/eller sjukvård) och SCB (egen bearbetning)  

Mellan 2011 och 2016 dödades 42 personer i trafiken i Örebro län. Allvarliga olyckor och dödsfall 

med motorfordon har framförallt inträffat längs: 

- Väg 50 mellan Askersund och Hallsberg 

- E20 och E18 

- Väg 205 mellan Laxå och Degerfors 

- Väg 204 mellan Fjugesta och Lanna 

- Väg 207 mellan Örebro och Odensbacke 

- Väg 207 och 51 mellan Örebro och Kvarntorp  

- Väg 50 norrut från Örebro  

Därutöver har ett antal allvarliga olyckor inträffat inne i Örebro samt i Karlskoga och Hallsberg. 

Länsplanens ansvarsområde inom trafiksäkerhet är framför allt de regionala vägarna, t ex väg 204, 

205 och 207.  

Under åren 2011-2016 inträffade 1687 allvarliga olyckor i länet som kom till polisens eller 

sjukvårdens kännedom, i dessa trafikolyckor omkom/skadades svårt totalt drygt 2270 personer. Av 

dessa inträffade 17 procent på det regionala vägnätet och knappt varannan olycka inträffade på det 

kommunala vägnätet7. I olyckor på regionalt vägnät omkom/skadades svårt 476 personer varav var 

tredje var en man. Totalt omkom eller skadades drygt 1650 personer i trafikolyckor på det statliga 

vägnätet under perioden 2011-2015 om man även räknar in de som skadades lindrigt men exklusive 

de som hade okänd skadegrad.  Av dessa 1650 skadade/omkomna var 38 procent kvinnor. 

                                                           
7
 Var femte olycka hade okänd position. De allra flesta var cykel- eller fotgängarolycka vilket indikerar att de 

skedde på kommunal väg. 
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Tabell 2: Antal omkomna och allvarligt skadade på länets vägar Källa: Strada (uttag 18/4 2017 avseende olyckor kända av 
polis och/eller sjukvård)) 

År 
Antal omkomna 
(Män/kvinnor) 

Antal allvarligt 
skadade 
(Män/kvinnor) 

2011 13 (13/-) 23 (14/9) 

2012 9 (6/3) 41 (25/16) 

2013 7 (6/1) 38 (22/16) 

2014 12 (9/3) 36 (18/18) 

2015 12 (9/3) 47 (25/22) 

2016 7 (6/1) 68 (44/24) 

 Summa 42 218 
 

Trafiksäkerhetssituationen har fluktuerat den senaste sexårsperioden. Flest dödsfall har inträffat på 

det regionala vägnätet, drygt hälften av alla.  Däremot skadas flest allvarligt på det kommunala 

vägnätet (37 procent). Knappt var fjärde allvarlig skada sker på det regionala vägnätet.  

I olyckor som inträffade på sträcka omkom 36 personer och 164 skadades svårt. I korsningsolyckor 

omkom 5 personer och 55 skadades svårt. Bland oskyddade trafikanter omkom två personer och 15 

skadades svårt. Utöver dessa skadades en person svårt som bussresenär.  I GCM-olyckor (gång, cykel 

eller moped) var det drygt en fjärdedel av de som omkom eller skadades svårt kvinnor. 
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Tabell 3: Antal dödade och svårt skadade uppdelat på sträcka, korsning, kön och trafikantkategori. Källa: Strada (uttag 18/4 

2017 avseende olyckor kända av polis och/eller sjukvård)  

  
  Kvinna   

Kvinna 
Summa Man   

Man 
Summa Totalsumma 

  
 

Död 
Svårt 

skadad   Död 
Svårt 

skadad     

Sträcka Personbil 6 42 48 22 77 99 147 

  Lastbil 0 2 2 2 10 12 14 

  Buss         1 1 1 

  MC   4 4 4 12 16 20 

  GCM   4 4 2 9 11 15 

  Övriga         3 3 3 

  Summa 6 52 58 30 112 142 200 

    Kvinna   
Kvinna 
Summa Man   

Man 
Summa Totalsumma 

  
 

Död 
Svårt 

skadad   Död 
Svårt 

skadad     

Korsning Personbil 1 18 19 3 19 22 41 

  Lastbil 0 0 0 0 3 3 3 

  Buss               

  MC         5 5 5 

  GCM   3 3 1 7 8 11 

  Övriga               

  Summa 1 21 22 4 34 38 60 

 

Under perioden 2011-2016 skadades totalt 2020 personer och av dessa var det knappt 60 procent 

fotgängare och cyklister.  Det är fler kvinnor än män som skadas som oskyddad trafikant 

(fotgängare/cyklist). Knappt 60 % av alla skadade som fotgängare eller cyklist är kvinnor. På statligt 

vägnät är det dock tvärtom. Där är det knappt 60 % män som skadas men det inträffar färre antal 

skador på det statliga vägnätet. Flest antal skador inträffar på det kommunala vägnätet, mycket 

beroende på att exponeringen är som störst på det vägnätet. 
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Tabell 4: Totalt antal skadade fotgängare och cyklister samt andel skadade per väghållare. Källa: Strada, uttagsdatum 2017-
04-18. 

 Totalt Statligt[1] Kommunalt[2] Enskild Okänd[3] 

Summa 1168 8% 59% 6% 27% 

- kvinnor 679 6% 63% 6% 25% 

- män 486 11% 54% 6% 29% 

- osäkert 3 0% 67% 33% 0% 

 

Trenden är att antalet oskyddade trafikanter som skadas i länet är stigande. 

 
Figur 22: Antal skadade fotgängare och cyklister åren 2011-2016. Källa Strada (uttagsdatum 2017-04-18), egen bearbetning 

 

5.3.2 Måluppfyllelse inom trafiksäkerhet i länet 

Det långsiktiga målet för vägtrafiksäkerhet är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken 

(Nollvisionen). I det långsiktiga arbetet med Nollvisionen har etappmål formulerats. Etappmålet för 

vägtrafik är fastställt i regeringens proposition Mål för samhällets resor och transporter (prop. 

2008/09:93). Målet uttrycks som att antalet dödade ska halveras från 2007 till 2020 och antalet 

allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel under samma period (Trafikverket, 2014). Gällande 

                                                           
[1]

 Inklusive de som varit svåra att klassificera på det statliga., dvs kodat statlig i kombination med kommunal 
och/eller enskild väghållare. 
[2]

 Inklusive de som varit svåra att klassificera på det kommunala., dvs kodat kommunal i kombination 
med  enskild väghållare 
[3]

 Avser oftast GC-vägar, torg eller likande som inte kan hänföras till en viss väg. 
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antalet döda per 100 000 invånare så har Örebro nästan halverat antalet dödsoffer i trafiken. 2010 

togs emellertid suicidfall bort från statistiken vilket gör att nivåerna efter 2010 automatiskt är lägre 

än värdena före.  

 
Figur 23: Omkomna personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, antal dödade per 100 000 invånare . Åren 2007–2014. 
Källa: Trafikanalys, egen berarbetning. 

Nedbrytning av etappmålet på län (antalet omkomna ska halveras från 2007 till 2020) visar att 

aktörerna i regionen är på rätt väg vad gäller minskning av antalet omkomna i vägtrafiken. Om 

trenden för perioden 2007-2016 håller i sig till 2020 halveras antalet dödsolyckor i länet jämfört med 

2007 (röda linjen i figuren nedan är en enkel trendlinje). 

 

Figur 24: Antal omkomna i Örebro län under perioden 2007-2016. Källa: Strada (uttag 22/5 2017 polisrapporterade olyckor 
samt egen bearbetning) 
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När det gäller etappmålet för de allvarligt skadade i vägtrafiken finns en hel del kvar att göra. Antalet 

allvarligt skadade fluktuerar men visar sammantaget på en långsam förbättring. Trenden visar dock 

att regionen inte når etappmålet 2020. Det bör poängteras både vad gäller etappmålet för omkomna 

och allvarligt skadade att dessa inte finns nedbrutna på regional nivå. I denna beskrivning utgår vi 

från olycksdata 2007. 

 

 

Figur 25: Svårt skadade i trafikolyckor i länet under perioden 2007-2016. Källa: Strada (uttag 22/5 2017 polisrapporterade 
olyckor samt egen bearbetning) 

5.4 Transportstråk i Örebro län 
I den regionala utvecklingsstrategin har ett antal strukturbilder tagits fram som illustrerar regionens 

viktigaste stråk för kollektivtrafik, persontransporter och godstransporter. I arbetet med att ta fram 

länstransportplanen har ytterligare ett fåtal stråk som kompletterar dessa identifierats (figur 19).  

Flera av de prioriterade funktionerna handlar om tillgänglighet i stråk. Tillgänglighet får ses som 

resenärens möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med mera inom rimlig tid. Brister i 

framkomlighet och kapacitet påverkar tillgängligheten. Trafiksäkerhetsbrister kan också påverka 

tillgängligheten om bristande trafiksäkerhet påverkar resenärens val av färdväg eller trafikslag. Att 

transportsystemet är trafiksäkert för alla att använda är också en aspekt i  att göra transportsystemet 

hållbart.  I detta avsnitt beskrivs dessa stråk utifrån deras funktion, infrastruktur och identifierade 

större brister i förhållande till de aspekter som påverkar tillgängligheten och hållbarheten i stråken. 

Som större brister räknas allt där lösningen kan tänkas kosta mer än 25Mkr. 
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Figur 26: Samlingskarta för strukturbilder från Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi med mellankommunala 
förbindelser. Källa: Regional utvecklingsstrategi för Örebro län, remissversion, egen bearbetning. 
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5.4.1 (Stockholm-Västerås/Eskilstuna-)Örebro-Karlskoga(-Karlstad-Oslo) 

Funktion 

Stråket är av stor betydelse för persontransporter mellan Örebro och Stockholm men också mellan 

Stockholm och Göteborg respektive Oslo. De flesta persontransporter från Örebro till Stockholm går 

via Västerås men även förbindelsen via Eskilstuna är viktig, speciellt för möjligheten att åka direkttåg 

till Arlanda utan byte i Stockholm. Både Mälarbanan och Svealandsbanan är av begränsad betydelse 

för godstrafik men är av stor betydelse för den storregionala pendlingen och kommer bli av betydelse 

för långväga persontransporter om ny förbindelse Örebro-Kristinehamn mot Oslo byggs. Väster om 

Arboga till Örebro går Mälarbanan och Svealandsbanan i samma sträckning. Västerut från Örebro 

saknas direkt järnvägsförbindelse mot Karlstad och vidare mot Oslo. E18 samlar upp trafik som går 

från norra Mälardalen och nordvästra Storstockholm som ska vidare mot Oslo. I nuläget är det 

många som väljer att ta sig från Örebroregionen med bil på E18 till Oslo istället för att använda tåget. 

Stråket är mycket viktigt för kommunikationerna mellan Karlskoga och dess arbetsmarknadsregion. 

En integrering av Karlskoga och Örebros arbetsmarknader skulle bidra till en regionförstoring med 

stora effekter i regionen. Längs stråket finns också förgreningar till kommunhuvudorter i länet som 

har betydelse för arbetspendling. Degerfors kommun når Örebro via väg 205 till Karlskoga och 

därefter via E18 till Örebro. Lekebergs kommun med huvudorten Fjugesta når Örebro via väg 204 och 

vidare mot Örebro längs E18. Godstrafiken på järnvägen mellan Hallsberg och Oslo har vuxit väldigt 

snabbt de senaste åren. 

Infrastruktur 

Mälarbanan är enkelspårig Örebro-Kolbäck. Svealandsbanan ansluter till Mälarbanan i Valskog öster 

om Arboga. Sträckan Valskog-Eskilstuna är enkelspårig. Tre olika banor utgör stråket Örebro-Karlstad, 

Godsstråket genom Bergslagen (Örebro-Hallsberg), Västra Stambanan (Hallsberg-Laxå) och 

Värmlandsbanan (Laxå-Karlstad). På sikt bör en järnvägsförbindelse Örebro-Karlskoga byggas som 

även vore en länk i förbindelserna Stockholm-Oslo. 

E18 är motorväg Lekhyttan-Örebro-Köping och mittseparerad i övriga länet med undantag genom 

Karlskoga, väster om Västerås till Stockholm är det motorväg. Öster om Karlskoga mot Karlstad är 

E18 till vissa delar mittseparerad men större delen av sträckan fram till nationsgränsen är inte 

mittseparerad. Under första delen av planperioden kommer en olycksdrabbad trafiksignalreglerad 

korsning byggas om till cirkulation. 

E18/E20 är motorväg Örebro-Arboga, sträckan Arboga-Eskilstuna är mittseparerad och till stora delar 

skyltad 110km/h.  

Större brister 

- Avsaknad av järnvägsförbindelse Karlskoga-Örebro 

- Kapacitetsbrist på järnväg i stråken mot Stockholm 

- Långa restider på järnväg Stockholm-Oslo och Örebro-Karlstad 

- Majoriteten av tågresor Örebro-Arlanda kräver minst ett byte. Kapacitet för fler 

genomgående tåg Örebro-Eskilstuna(Stockholm-Arlanda). 

- Majoriteten av tågresor Örebro-Eskilstuna kräver byte i Arboga.  

- Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

- Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro 
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- Kapacitets och trafiksäkerhetsbrist på de delar av E18 som inte är motorväg.  

- Kapacitet och trafiksäkerhetsbrist E18/E20 genom Örebro. 

- Framkomlighetsbrist på de delar av E20 öster om Arboga som har lägre hastighet än 

100km/h.  

- Trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem på E18 genom Karlskoga 

- Restids- och trafiksäkerhetsbrist väg 204 Fjugesta-Lanna. 

- På delar av stråket finns behov av separat cykelväg. 

- Bristande framkomlighet för bussar från E18 in till Örebro Resecentrum. 

5.4.2 (Stockholm-)Örebro/Hallsberg-Laxå(-Skövde-Göteborg) 

Funktion 

Persontrafiken Stockholm-Göteborg går i detta stråk och kommer göra så under minst 25 år 

framöver. Stråket är också av betydelse för regionaltågstrafiken i Örebro län och arbets- och 

studiependling till och från Laxå, Hallsberg och Kumla mot Örebro. Stråket fyller också en viktig 

funktion för järnvägstransporter från Göteborg och Göteborgs hamn till Hallsberg och Stockholm. I 

Hallsberg samlas gods från norra delarna av landet upp för vidare transport mot Göteborg och 

Centraleuropa. Hallsberg är Nordeuropas största rangerbangård och av betydelse för 

godstransporter på järnväg för hela Sverige och Skandinavien. 

En stor del av vägtransporter mellan norra Sverige/ Storstockholm och Göteborg nyttjar E20 som har 

en viktig funktion för interregionala och regionala transporter. Längs stråket finns en stor del av 

landets fordonsindustri och underleverantörer till fordonsindustrin. Stråket har även regionala 

funktioner som transportsstråk för bland annat Laxå, Hallsberg och Kumla för resor och transporter 

till och från Örebro. Ur ett näringslivsperspektiv är transporterna till hela Göteborgsregionen viktiga. 

För Örebroregionen är det även av stor vikt att kunna utnyttja närheten till Göteborgs hamn. 

Örebro/Hallsberg är en länk mellan Mälardalens och Västra Götalands regionala kollektivtrafik på tåg. 

Vid gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län ansluts även Kinnekullebanan till Västra 

stambanan. Persontrafiken på Kinnekullebanan är ett exempel på regional tågtrafik i angränsande 

regioner som har Örebro som målpunkt. 

Infrastruktur 

Västra Stambanan har dubbelspår. E20 mellan Stockholm och länsgränsen till Västra Götaland är 

mötesfri. För näringslivet i regionen är det viktigt att E20 genom Västra Götaland byggs ut till 

mötesfri väg. Regionen samfinansierade del av utbyggnaden i gällande länstransportplan 2014-2025.  

Större brister 

- Kapacitetsbrist på järnvägen. 

- Trafiksäkerhetsproblem Laxå bangård/station. 

- Kumla bangård, kapacitets och trafiksäkerhetsbrist. 

- Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

- Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro 

- Flera sträckor på E20 i Västra Götaland har undermålig standard men hänsyn till 

trafikmängderna och den stora andelen tung trafik. 

- På delar av stråket finns behov av separat cykelväg. 
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- Godståg som kan hanteras i Hallsberg kan i regel vara bara upp till 630 meter långa. Standard 

bör vara 740 meter långa tåg med sikte på att kunna hantera 1000 meter långa tåg i 

Hallsberg. 

5.4.3 (Jönköping-Mjölby-)Askersund-Örebro-Kopparberg(-Ludvika-Borlänge) 

Funktion 

Stråket är av stor betydelse för näringslivet då det är ett av landets tyngsta transportstråk, framförallt 

på järnvägen mellan Frövi och Hallsberg.  Även resterande järnvägar i stråket och riksväg 50 är 

betydande nationella godsstråk. I Örebro/Hallsberg samlas i stort sett all godstrafik på järnväg från 

norra delarna av landet, där ungefär hälften ska vidare söderut på Godsstråket genom Bergslagen till 

Mjölby och vidare mot Öresundsregionen och Centraleuropa. Andra hälften ska vidare mot 

Göteborg, ofta för export.  

Stråket är också av stor betydelse för persontrafiken, särskilt de inomregionala kollektivtrafikresorna 

då sex av länets tolv kommuner ligger längs stråket och är beroende av det för arbetspendling till och 

från Örebro. Järnvägen är basen för kollektivtrafiken i stråket men riksväg 50 är av stor betydelse 

särskilt för Askersunds kommun som saknar järnvägsförbindelse.  

Infrastruktur 

Från Degerön strax norr om Motala till Hallsberg pågår en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår 

som beräknas vara klar i sin helhet år 2025.Norr om Frövi är järnvägen enkelspårig.  

På riksväg 50 pågår byggnation av eller planering för mittseparerad väg på sträckorna Nykyrka-

Brattebro backe, Rude-Askersund-Åsbro och Axbergshammar-Lilla Mon. När de projekten är 

färdigställda är riksväg 50 mittseparerad med i huvudsak skyltad hastighet 100km/h nästan hela 

sträckan Motala till Lindesberg. På flertalet sträckor längs med riksväg 50 finns behov av cykelväg. 

 

Större brister 

- Kapacitetsbrist på järnvägen.  

- Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

- Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro 

- Kapacitets-, framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrist på riksväg 50 norr om Lindesberg, efter 

färdigställande av pågående och planerade byggnationer. 

- Kapacitets-, framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrist på riksväg 50 Nykyrka-Brattebro backe 

- Framkomlighetsbrist riksväg 50 Örebro-Axbergshammar 

- Hällabacken orsakar problem vintertid 

- Behov av separata gång- och cykelvägar på flertalet sträckor längs stråket 

5.4.4 Örebro-Norrköping 

Funktion 

Riksväg 51 är regionens viktigaste väg till Norrköping. Vägen har en central funktion för godstrafik till 

och från Norrköpings hamn och är ett av regionens mer trafikerade stråk för tung trafik. 

 

Infrastruktur 

För att möjliggöra vidareutveckling av Mariebergs handelsområde kommer riksväg 51 få en ny 

sträckning förbi Marieberg under planperioden, ombyggnationen kommer bekostas av Örebro 
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kommun. Under 2017 kommer byggnation av mötesfri 100-väg sträckan Svennevad-Kvarntorp att 

påbörjas, vägen beräknas öppna för trafik under 2019. Framtagande av vägplan för sträckan 

Kvarntorp-Almbro pågår och planen beräknas ställas ut för granskning i augusti 2017. Preliminär 

byggstart är år 2020. Söder om Svennevad till länsgränsen och vidare mot Finspång är riksväg 51 inte 

mittseparerad, en åtgärdsvalsstudie har gjorts för sträckan Finspång-Svennevad har genomförts 

under 2016. 

Större brister 

- Bristande framkomlighet och trafiksäkerhet söder om Svennevad 

- Behov av separat gång- och cykelväg på flera sträckor längs stråket 

5.4.5 Örebro/Hallsberg/Kumla-Katrineholm 

Funktion 

Med Örebro/Hallsberg som utgångspunkt är Västra Stambanan till Katrineholm en viktig länk för 

persontransporter till Stockholm samt till Norrköping och vidare söderut. Hallsberg är en knutpunkt 

för den interregionala persontrafiken, framförallt genom byten till och från Göteborg, Stockholm och 

Mjölby samt genom att flera regionala tågsystem når Hallsberg. Västra Stambanan är också det enda 

betydande stråket på järnväg för godstransporter mellan Stockholm och landets västra delar. Även 

stora delar av godsflöden mellan Centraleuropa och Stockholm går via Hallsberg på grund av 

rangering i Hallsberg. 

Riksväg 52 är ett interregionalt stråk mellan regionen och Sörmland.  

Infrastruktur 

Västra stambanan har dubbelspår. Riksväg 52 är till stora delar inte mittseparerad.  

Större brister 

- Kapacitetsproblem på järnvägen 

- Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på riksväg 52 

- Behov av separat gång- och cykelväg längs riksväg 52 

5.4.6 Örebro-Lindesberg-Fagersta(-Gävle) 

Funktion 

Järnvägsstråket Godsstråket genom Bergslagen på sträckan Hallsberg-Gävle är en viktig länk mellan 

norra Sverige och de södra/sydvästra delarna av landet. Järnvägen på sträckan är ett av landets 

största godsstråk med mycket stor betydelse för norra Sveriges industrier. Riksväg 68 är en viktig länk 

för framförallt godstrafik mellan Gävleborg/Norra Västmanland och Örebroregionen och vidare till 

södra och västra Sverige. 

Infrastruktur 

Största delen av järnvägen är enkelspår. Riksväg 68 har varierande hastighet och standard.  

Större brister 

- Kapacitetsbrist på järnväg 

- Trafiksäkerhetsproblem på delar av riksväg 68 
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5.4.7 Örebro-Nora-Hällefors 

Funktion 

Stråket fyller en viktig funktion som pendlingsväg mellan Örebro och Nora samt vidare mot Hällefors. 

Vägen är också ett viktigt kollektivtrafikstråk, som trafikeras med express- och regionbussar.  

Infrastruktur 

Delen Örebro-Nora går drygt halva sträckan på riksväg 50 och resterande del på länsväg 244. På 

denna del finns potential att korta restiderna med både kollektivtrafik och bil. Länsväg 244 Nora-Lilla 

Mon är ej mittseparerad och mestadels 90-väg. Riksväg 50 sträckan Lilla Mon-Örebro är mestadels 

mittseparerad.  

Stråket vidare från Nora upp mot Hällefors är viktigt för nordvästra länsdelens tillgänglighet till 

Örebro och en framkomlig och trafiksäker förbindelse är därför av stor betydelse för 

kompetensförsörjning. Här finns också potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet och andel av 

persontransporterna. Under flera år har det förts diskussioner kring utvecklingen av persontrafiken 

på sträckan Örebro-Nora, resultatet av dessa diskussioner avgör vilka investeringar som bör göras på 

stråket. En utveckling av infrastrukturen i stråket Örebro-Nora har stor potential att bidra till ökad 

tillgänglighet i form av minskade restider och förbättrad trafiksäkerhet. Ökad tillgänglighet Örebro-

Nora har också potential att bidra till en positiv utveckling av bostadsmarknaden och 

bostadsbyggandet i Nora. 

Större brister 

- Långa restider Örebro-Nora 

- Långa restider Örebro-Hällefors 

- Behov av att se över hållplatser längs stråket 

- Bussarnas framkomlighet mellan Hovsta och Örebro Resecentrum.  

- Norabanans anslutning till Godsstråket genom Bergslagen, bristande kapacitet för eventeuell 

pendeltågstrafik Örebro-Nora. 

- Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och betydelse för 

regional arbetspendling.  

- Behov av separat cykelväg på flera sträckor längs stråket 

5.4.8 Lindesberg-Arboga 

Funktion 

Väg 249 förbinder norra länsdelen med Arboga och vidare österut via E18 och E20 med 

Västerås/Eskilstuna och Stockholm. I Arboga finns tågförbindelser österut via Mälarbanan och 

Svealandsbanan till Västerås, Eskilstuna, Stockholm och Arlanda. En gren av Mälarbanan/Godsstråket 

genom Bergslagen går parallellt med vägen. Järnvägen används för godstrafik.  

Infrastruktur 

Järnvägen är enkelspårig. Standarden på väg 249 varierar kraftigt. Vägen går genom Vedevåg och 

Fellingsbro men utanför Frövi och passerar järnvägen fyra gånger. 2016 sänktes hastigheten på ett 

flertal sträckor från 90 till 80km/h, målet är att få jämn hastighet och standard på hela stråket.  

Större brister 
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- Låg trafiksäkerhet på delar av vägen och långa sträckor med lägre hastighet än 80km/h. 

Trafiksäkerhets-, miljö- och framkomlighetsproblem i Fellingsbro på grund av tung trafik och 

järnvägstrafiken. 

- Behov av separat gång- och cykelväg på delar av stråket. 

5.4.9 Askersund-Laxå-Degerfors-Karlskoga-Hällefors 

Funktion 

Väg 205 utgör en tvärförbindelse mellan regionens södra, västra och norra delar. Vägen är ett 

interregionalt stråk för trafik mellan Sveriges sydöstra delar och Värmland, västra Dalarna och Oslo. 

Vägens södra del används för arbetspendling mellan Karlskoga, Degerfors, Laxå och Askersund.  

Infrastruktur 

Väg 205 har växlande standard, på sikt bör hela stråket ha jämn hastighet men med grund i 

trafikmängder på vägen är delen mellan Askersund och Karlskoga prioriterad. 

Större brister 

- Bristande standard i relation till funktion och mål om trafiksäkerhet och jämn hastighet. 

- Behov av separat cykelväg på delar av sträckan. 

5.4.10 Karlskoga-Nora 

Funktion 

Stråket är i första hand en väg för pendling, och annan trafik, mellan Karlskoga och Nora. Sedan 2016 

har utbudet av kollektivtrafik på sträckan ökat. 

Infrastruktur 

Väg 243 har varierande hastighet och endast delar av sträckan når upp till 80km/h.  

Större brister 

- Uppnår ej jämn hastighet på större delen av stråket. 

- Behov av separat cykelväg i anslutning till Karlskoga och Gyttorp. 

5.4.11  (Filipstad-)Hällefors-Kopparberg 

Funktion 

Detta stråk är ett viktigt interregionalt stråk från norra Sverige, Dalarna och norra Västmanland till 

E18 mot Värmland/Oslo och riksväg 50/E20 till södra delarna av landet. Delen Hällefors-Filipstad är 

viktig för arbetspendling. Järnvägen förbi Hällefors är del av Bergslagsbanan och viktig för lokal 

kollektivtrafik, turisttrafik och godstransporter. 

Infrastruktur 

Målet är att vägen ska vara en trafiksäker och framkomlig väg med jämn hastighet som inte 

understiger 80km/h. Vägförbättringar planeras på sträckan Sikfors-Kopparberg med den större 

åtgärden Förbifart Hjulsjö för att öka framkomligheten, korta restiderna och höja trafiksäkerheten. 

Järnvägen längs stråket är enkelspårig. Under perioden 2014-2018 genomför Trafikverket 

kapacitetshöjande åtgärder på stråket Kil-Ställdalen. 

Större brister 

- Långa restider och hastighetsbegränsningar som understiger 80km/h på delar av sträckan. 
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5.4.12 Nora-Lindesberg 

Funktion 

Stråket är framförallt av betydelse för arbetspendling och studiependling mellan Nora och 

Lindesberg.  

Infrastruktur 

Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är ej mittseparerad och mestadels 90-väg. Riksväg 50 sträckan Lilla Mon-

Lindesberg är mestadels mittseparerad 100-väg.  

Större brister 

- Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och betydelse för 

regional arbetspendling.  

5.4.13 Örebro stad 

Örebro är regionens motor och brister i infrastrukturen i Örebro stad kan ha effekter för hela 

regionen. Här beskrivs de funktioner, infrastruktur och brister som finns i Örebro tätort och som 

bedöms vara av regional betydelse.  

Funktion 

Örebro kommun är regionens ekonomiska motor och tillgängligheten till det utbud av arbetstillfällen, 

arbetskraft, service m.m. som finns i Örebro stad är av betydelse för hela länet. Örebro stad är också 

en nod i den storregionala kollektivtrafiken. I centrala Örebro finns dock kapacitets- och 

framkomlighetsproblem som påverkar även regionala resor.  

Infrastruktur 

Örebro centralstation är en viktig nod i det storregionala, regionala och lokala resandet. Här sker 

resandeutbyte mellan olika trafikslag och här stannar både regionaltåg och fjärrtåg. Örebro södra är 

en viktig station i det regionala tågsystemet och viktig för arbetspendling då den ligger strategiskt i 

förhållande till många stora arbetsplatser.  

Stadstrafiken i Örebro går framförallt på kommunal infrastruktur men är ett transportmedel för hela 

regionen, för att ta sig vidare från bytespunkter mellan regionaltrafiken och lokaltrafiken. Bussarnas 

framkomlighet i Örebro är därför av regional betydelse.  

Större brister 

- Bristande framkomlighet för regionbussarna i Örebro  

- Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

- Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro 

 

  



67 
 
 

6 Prioriteringar i länstransportplanen 2018-2029 
I detta kapitel beskrivs vilka större brister och/eller åtgärder som prioriteras för utredning och/eller 

genomförande, vilka åtgärdsområden/typåtgärder som ska prioriteras. När länstransportplanen för 

Örebro län 2018-2029 antas pågår eller planeras ett antal åtgärder som beslutats under planperioden 

2014-2025. Dessa åtgärder ligger fast och belastar planramen under planperioden 2018-2029. Totalt 

uppgår kostnaden för dessa åtgärder till ca 500 miljoner kronor, detta betyder att utrymmet för nya 

åtgärder är begränsat och att de åtgärder som väljs tydligt måste bidra till den regionala 

utvecklingsstrategin samt mål i trafikförsörjningsprogram, energi- och klimatprogrammet och den 

regionala cykelstrategin.   

I detta kapitel beskrivs de åtgärder från planperioden 2014-2025 som ingår även i denna plan, vilka 

större brister och åtgärder som är prioriterade samt hur resterande medel i planen fördelas mellan 

dessa brister, åtgärder och åtgärdsområden.  

6.1 Beslutade åtgärder från länstransportplan 2014-2025 
(501Mkr) 

När länstransportplanen antas finns ett antal större åtgärder där vägplan tagits fram och/eller avtal 

om medfinansiering ingåtts. Dessa åtgärder är fortsatt prioriterade för genomförande och kommer 

framförallt att belasta de första 4 åren under planperioden. Den totala kostnaden för dessa åtgärder 

är prognosticerad till 501Mkr vilket är ungefär 49 procent av den ekonomiska ramen för hela 

planperioden.  

6.1.1 Riksväg 51, Svennevad-Kvarntorp och Kvarntorp-Almbro, 320Mkr 

Riksväg 51 är en av regionens viktigaste vägar, framförallt för godstransporter, och ombyggnationen 

av vägen har planerats under många år. Vägplanen för sträckan Svennevad-Kvarntorp är antagen och 

byggnationen påbörjades i april 2017. Vägen kommer delvis gå i ny sträckning och planeras att 

öppnas för trafik 2019. Vägplan för Kvarntorp-Almbro är under framtagande under 2017 och 

beräknas skickas in för fastställelse vid årsskiftet 2017/2018. Byggnationen beräknas påbörjas 2020. 

6.1.2 Riksväg 63, Förbifart Hjulsjö, 100Mkr 

Riksväg 63 mellan Hällefors och Kopparberg är ett viktigt stråk för godstransporter genom norra 

länsdelen, från Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län och vidare mot Värmland och Karlstad. 

Förbifart Hjulsjö innebär en restidsminskning och förbättrad trafiksäkerhet på sträckan då det både 

ökar möjligheten att hålla jämn hastighet och möjligheten till omkörningar på sträckan. Vägplanen 

för förbifarten har vunnit laga kraft och byggnationen beräknas påbörjas tidigast 2021. 

6.1.2.1 Utrymme för omprioritering? 

Det har också tagits fram ett paket med åtgärder för att nå hastighetsstandard 80km/h på hela 

sträckan. Totalkostnaden för dessa åtgärder är ungefär lika mycket som för Förbifart Hjulsjö, det vill 

säga cirka 100 miljoner kronor. Efter remissen bör beslut tas om vilket av dessa alternativ som bör 

genomföras först, Förbifart Hjulsjö eller åtgärdspaket för jämn 80km/timmen på hela sträckan 

Sikfors-Kopparberg. 
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6.1.3 Godsstråket genom Bergslagen, Frövi bangård, 31Mkr 

Region Örebro län fattade 2015 beslut om att tillsammans med Lindesbergs kommun och 

Trafikverket finansiera en ombyggnation av Frövi bangård. Behovet uppstod i samband med 

investeringar som leder till kraftig produktionsökning vid Frövifors bruk och en önskan att 

tillkommande transporter skulle gå på järnväg istället för med lastbil. 31 miljoner kronor är avsatta 

till samfinansiering av ombyggnationen av Frövi bangård tillsammans med Lindesbergs kommun och 

Trafikverkets nationella plan för transportsystemet. 

6.1.4 E20 genom Västra Götaland, 10Mkr 

Regionförbundet Örebro fattade år 2013 beslut om att samfinansiera nationella planen för 

ombyggnationen av E20 genom Västra Götaland med 10 miljoner kronor. Dessa ska betalas ut år 

2019. 

6.1.5 Beslutade cykelvägar, 40Mkr 

Under planperioden 2014-2025 fattades beslut om byggande av cykelvägar på sträckorna Örebro-

Glanshammar och Grythyttan-Hällefors. Vid ingången av 2018 pågår förberedelser för byggstart av 

Örebro-Glanshammar och framtagande av vägplan för Grythyttan-Hällefors.  

6.2 Nya åtgärder i länstransportplan 2018-2029 
Nedan presenteras vilka namnsatta åtgärder (bedömd kostnad över 25 miljoner kronor), brister och 

behov som prioriteras i länstransportplanen 2018-2029. Här presenteras också fördelning mellan 

potter för genomförande av mindre icke-namnsatta åtgärder. Fördelningen mellan potterna ska ses 

som en inriktning på hur utfallet över hela planperioden ska bli. Detta innebär att det ett år kan gå 

procentuellt mer till ett visst åtgärdsområde för att det pågår den typen åtgärder men detta ska då 

justeras under kommande år. Totalt uppgår utrymmet till nya åtgärder till 529 miljoner kronor. 

6.2.1 Åtgärder för kollektivtrafiken 

6.2.1.1 Strategiska strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar,  

(195Mkr) 

För att nå målen i regional utvecklingsstrategi, trafikförsörjningsprogrammet, tåg- och 

expressbusstrategin och energi- och klimatprogrammet så krävs en satsning på kollektivtrafiken och 

dess infrastruktur för att den ska bli attraktiv och konkurrenskraftig gentemot bilen. Planerandet och 

användningen av infrastrukturen måste förändras på sådant sätt att resandet påverkas på ett 

strukturellt plan. Flertalet av dessa strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar berör flera aktörer 

och planeringsnivåer och förutsätter en samfinansiering mellan länstransportplanen, nationell plan 

och kommunala medel. Nedan listas dessa åtgärder/behov/brister i den ordning som de är viktiga för 

att nå regionala mål om kollektivtrafik och resande samt för den regionala utvecklingen i stort. Denna 

ordning säger dock inget om genomförande år eftersom de kommit olika långt i planeringen, vilket år 

de genomförs beror på utrymme i länstransportplanen samt vilket i planeringskede de befinner sig. 

1. Brist restid Nora-Örebro 

Restiderna mellan Örebro och Nora är långa i förhållande till faktiskt avstånd, detta beror framförallt 

på låg standard på länsväg 244 mellan Nora och Lilla Mon där vägen ansluter till riksväg 50. Mellan 

Nora och Ervalla finns järnväg som idag fungerar som museijärnväg. En ökad tillgänglighet och 
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trafiksäkerhet mellan Nora och Örebro skulle betyda en ökad potential för utveckling av pendling, 

kompetensförsörjning och bostadsbyggande i regionen. Utredning i form av ÅVS bör göras under 

planperiodens tidigare år för att hitta åtgärder för att minska restiden mellan Örebro och Nora samt 

för att öka kollektivtrafikens attraktivitet kontra bilen mellan Nora och Örebro. ÅVS:en bör även 

inkludera en utblick mot Hällefors och förutsättningarna att öka tillgängligheten Hällefors-Örebro. 

Utredningen finansieras via Utredningspotten, se avsnitt 6.5. 

2. BRT i Örebro, 125Mkr  

Region Örebro län har tillsammans med Örebro kommun tagit fram en utredning och 

genomförandeplan för ett så kallat Bus Rapid Transit system i Örebro stad. Skapandet av ett sådant 

system har potential att öka kollektivtrafikresandet på ett betydande sätt i Örebro.  

Genomförandet av BRT i Örebro planeras ske i etapper och finansieringen bör ske både via 

kommunala medel och länstransportplanen. Örebro kommun planerar också att söka stadsmiljöavtal 

för byggandet av ett BRT-system. Länstransportplanen kan samfinansiera byggandet av den första 

etappen av BRT-systemet med högst 125 miljoner kronor under planperioden. 

3. Regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort, ex. södra infarten, 50:an Hovsta-

Örebro, i anslutning till Örebro C och Örebro S. 50Mkr 

Det finns brister i regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort som yttrar sig genom att deras 

färdtid inom Örebro är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden på resten av sträckan. Att 

höja bussarnas framkomlighet i Örebro skulle stärka bussarnas attraktivitet och restidskvot gentemot 

bilen. En utredning av brister och behov för regionbussarnas framkomlighet i Örebro, främst på 

Södra infarten samt riksväg 50 från norrplan och in mot resecentrum bör färdigställas under 

planperiodens tidigare år med finansiering från länstransportplanen. Utredningen bör tas fram i 

samarbete med Örebro kommun eftersom sträckorna till största del är kommunala. Eventuella 

åtgärder på sträckorna måste göras i samförstånd med Örebro kommun eftersom de troligen berör 

den kommunala infrastrukturen. Länstransportplanen avsätter 50 miljoner kronor till åtgärder för att 

stärka regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort under planperioden. 

4. Örebro Södra, 20Mkr 

I Örebro kommun pågår ett arbete för utveckling av Örebro Södra som syftar till att minska 

järnvägens barriäreffekt, höja trafiksäkerheten vid stationen och öka kollektivtrafikens attraktivitet. 

Flertalet av åtgärderna berör den regionala kollektivtrafiken. Länstransportplanen kan vara en del i 

finansiering av åtgärder i anslutning till Örebro Södra tillsammans med nationell plan för 

transportsystemet samt kommunala medel. Under planperioden avsätts 20 miljoner kronor till 

utveckling av Örebro Södra.  

6.2.1.2 Mindre åtgärder för kollektivtrafiken,  

(60Mkr) 

För att öka kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet samt för att effektiversera trafikeringen behövs 

åtgärder runtom i hela länet även av mindre karaktär. Dessa åtgärder syftar förutom till att förbättra 

effektivitet och attraktivitet till att höja trafiksäkerheten och tillgängligheten i anslutning till 
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kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter. Åtgärderna kan genomföras med pottpengar och ofta 

utan att ta fram vägplan. Fokus kommer att ligga på åtgärder av typerna: 

- Pendlarparkeringar vid hållplatser/bytespunkter 

- Standardhöjning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser 

- Åtgärder för effektivare omlopp, ex. vändplaner 

Åtgärder genomförs utifrån kollektivtrafikhuvudmannens prioritering (Region Örebro 

län/Länstrafiken) och hämtas från genomförda åtgärdsvalsstudier, hållplatsinventeringar och andra 

utredningar. Under 2016 genomfördes åtgärdsvalsstudier för två stråk i regionen varifrån åtgärder 

bör genomföras så snart utrymme finns, dessa är:  

1. Lv. 204 Lanna-Fjugesta alternativ 80km/h  

2. Lv. 207 mindre åtgärder för kollektivtrafik och cykel men ej cykelväg Ekeby-Almby – 

Odensbacken samt åtgärder för trafiksäkerhet och hastighet 

6.2.2 Åtgärder för gång- och cykel 

(60Mkr) 

Region Örebro län fattade 2015 beslut om en regional cykelstrategi som pekar ut 

prioriteringsgrunder vid byggande av regionala cykelvägar. Länstransportplanens medel till gång- och 

cykelåtgärder ska främst användas för att genomföra cykelstrategin. Fokus bör vara att utveckla de 

stråk som har störst potential till ökat cyklande.  

Vid ingången av 2018 förbereds byggande av cykelväg Örebro-Glanshammar och det pågår 

framtagande av vägplan för att bygga cykelväg Grythyttan-Hällefors. Örebro-Glanshammar beräknas 

kosta ca 20 miljoner kronor och Grythyttan-Hällefors kommer enligt en grov första kalkyl kosta ca 20 

miljoner kronor. Förutom satsningen på de två cykelstråken avsätts 60 miljoner kronor som under 

planperioden ska användas till att genomföra cykelstrategin.  

6.2.3 Åtgärder för trafiksäkerhet och effektivare godstransporter 

(78Mkr) 

Trots att det under tidigare planperioder gjorts stora satsningar på att höja trafiksäkerhet och 

framkomlighet längs regionalt viktiga stråk finns det fortfarande flera sträckor i länet som har brister 

vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Dessa stråk sammanfaller ofta med stråk som har en 

viktig funktion för godstransporter, arbetspendling och kollektivtrafik men har inte lika stora 

trafikmängder som de vägar som redan åtgärdats. För några av stråken finns åtgärdsvalsstudier 

gjorda men vissa av dessa kräver en översyn innan åtgärder kan genomföras. De åtgärder som främst 

kommer att kunna genomföras under planperioden är enklare framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder, så som bl.a. kurvrätningar och sidoområdesåtgärder, eliminering av 

flaskhalsar, satsningar på omlastningscentraler, trafiksäkring av tätortsgenomfarter, 

korsningsåtgärder m.m. En inriktning för arbetet är att vägstråk som bedöms viktiga för 

godstransporter ska ha hastigheten 80km/h som minimum. Åtgärderna bör genomföras i stråk och 

noder enligt nedan prioriteringsordning: 

1. 51:an söder om Svennevad  
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2. 52:an E20-Odensbacken 

3. Rv. 63 Sikfors-Kopparberg, jämn 80  

4. Rv. 68 Lindesberg-Västmanland  

5. Enkel omlastningsplats i norra länsdelen för omlastning från lastbil till järnväg 

6. Lv. 249 Lindesberg-Arboga 

7. Lv. 243 Karlskoga-Gyttorp 

8. Lv. 534 Fjugesta-Kumla 

Brister i övrigt vägnät 

Utöver de brister som finns på de regionala och mellankommunala stråken finns det även brister i 

det mindre vägnätet. Dessa brister påverkar inte förutsättningarna för regional utveckling i lika hög 

grad men kan ändå ha betydelse för lokal trafik och näringsliv. Bristerna kan bero både på bristande 

underhåll och ett behov av upprustning och/eller standardhöjning av vägen. Lämpliga åtgärder bör 

kunna identifieras genom enklare utredningar i form av förenklade åtgärdsvalsstudier eller 

funktionsutredningar som bör genomföras under planperiodens första halva. Enklare åtgärder som 

inte kräver fysisk planläggning som identifieras bör kunna genomföras under planperiodens senare 

del och kan då lämpligen utföras i paket. Underhållsåtgärder finansieras inte via länsplanen. 

6.2.4 Pott för utredning och utveckling av transportsystemet 

(16Mkr)  

Medlen i denna pott ska främst användas till utredningar av brister i den regionala 

transportinfrastrukturen samt till samfinansiering av åtgärder som är av regional betydelse men 

ligger på nationell infrastruktur. Prioriterade brister och behov för utredningar är: 

1. Nora-Örebro 

2. Bussarnas framkomlighet i Örebro 

3. Översyn av förenklade åtgärdsvalsstudier länsvägarna 249, 243 och 534 

4. Törsjöterminalen, järnvägsanslutning 

5. Utredning brister i det mindre vägnätet 

6. Bussarnas framkomlighet i Kumla 

7. Länsväg 205, Askersund-Karlskoga-Hällefors 

8. Genom-/Förbifart Nora 

9. Väg 207 Universitetet-Almbro 

10. Förbifart Nora 

Tanken är att snabbt kunna svara upp mot behov som uppstår t.ex. för att åtgärda 

trafiksäkerhetsproblem, utreda brister vi inte vet om nu, möta upp mot näringslivets behov samt för 

att medfinansiera nationella eller kommunala (som inte faller inom ramen för statlig 

medfinansiering) projekt av regional betydelse.  

Potten ska även kunna användas till åtgärder som minskar behovet av transporter eller bidrar till 

överflyttning av transporter till hållbarare trafikslag det vill säga steg 1 och 2 åtgärder. 

Åtgärder på nationell statlig infrastruktur ska finansieras via nationella planen för transportsystemet i 

första hand. I vissa fall finns dock anledning att samfinansiera dessa åtgärder från 
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länstransportplanen om de har tydlig koppling till den regionala utvecklingen och attraktiviteten. 

Potten ska därför kunna användas även till sådana åtgärder.  

6.3 Statlig medfinansiering  
(120Mkr)  

Medfinansiering av kommunala åtgärder 

I länsplanen 2018-2029 avsätts totalt 114 miljoner kronor under planperioden till medfinansiering av 

kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och cykel. Prioritering av vilka 

kommunala åtgärder som ska få medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och 

Trafikverket.  

Enskilda vägar  

Det finns möjlighet att få bidrag med högst 50 procent till vissa investeringar i det enskilda vägnätet. 

Trafikverket ansvarar för hantering och prioritering av dessa medel efter dialog med Region Örebro 

län. Totalt avsätts 6 miljoner kronor till medfinansiering av investeringar i det enskilda vägnätet 

under planperioden. 

 

Figur 27: Fördelning mellan potter i länstransportplanen 2018-2029 
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7 Samband med nationell plan och grannlänens planer 
Detta avsnitt skrivs efter samrådsremiss i dialog med Trafikverket och regionala planupprättare i 

grannlänen Västmanland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Östergötland och Sörmland. 
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8 Effektbeskrivning 
Effektbeskrivningen kommer finnas tillgänglig på regionens hemsida senast från och med 22 juni 

2017. Effektbeskrivningen kommer då beskriva effekter på de transportpolitiska målen, storregionala 

mål för transportsystemet från samarbetet En Bättre Sits, relevanta regionala mål i den regionala 

utvecklingsstrategin, regionens energi- och klimatprogram, trafikförsörjningsprogram och 

cykelstrategi samt på de i propositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) prioriterade samhällsutmaningarna. 

Avsnittet kommer ingå i den beslutsversionen av länstransportplanen. 

Detta avsnitt kommer också redovisa effekter på förutsättningar för bostadsbyggande i regionen. 

Redovisning av dessa effekter görs i samband med redovisning av länstransportplanen till regeringen. 
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9 Miljö- och hållbarhetsbedömning 
 

Detta är en sammanfattning av miljö- och hållbarhetsbedömningen av förslaget till ny länsplan för 

regional transportinfrastruktur, bedömningen i sin helhet återfinns i bilaga 1. 

Miljöbedömningen har gjorts integrerat med framtagandet av den nya regionala transportplanen. 

När en myndighet eller en kommun upprättar eller ändrar en plan som kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska planupprättaren svara för att en miljöbedömning görs och en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsplaner för regional transportinfrastruktur ska enligt 

förordning om länsplaner för regional infrastruktur (SFS, 1997:263), alltid antas innebära risk för 

betydande miljöpåverkan, därav denna miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inom vilken 

planens miljökonsekvenser identifieras, beskrivs och bedöms.  

I denna miljöbedömning har perspektivet vidgats till att även innefatta vissa utvalda sociala 

hållbarhetsaspekter i en ansats till en bredare grepp om planens konsekvenser. De sociala aspekter 

som har bedömts är påverkan på jämställdhet, jämlikhet mellan stad och land samt i viss utsträckning 

förutsättningar för grupper med särskilda behov. I bedömningen har följande mål, aspekter och 

indikatorer beaktats: 

- Trafikverkets bedömningsgrunder 

- Nationella miljömål (generationsmålet och miljökvalitetsmålen) 

- Nationella jämställdhetsmål 

- Regionala utvecklingsmål avseende förhållandet mellan stad och land 

Utgångspunkten i bedömningen är att planen bidrar till tre olika typer av påverkan som kan verka 

positivt eller negativt med avseende på hållbar utveckling. Dessa är: 

Fysisk påverkan – den direkta fysiska påverkan åtgärderna har på naturresurser och miljöer i 

landskapet 

Beteendemässig påverkan – åtgärdernas påverkan på människors beteende avseende val av 

transportmedel, resmönster m.m. 

Påverkan på fördelningen av samhällsnyttor och kostnader – avser nyttor och kostnader som 

planen skapar eller och hur dessa fördelas mellan grupper och geografiska områden 

Miljö- och hållbarhetsbedömningen har gjorts på plannivå, pottnivå såväl som åtgärdsnivå, där så 

varit möjligt, för att fånga planens olika nivåer av påverkan. Dessutom görs bedömningar av planens 

och åtgärdernas långsiktiga effekter. 

På plan- och åtgärdspottsnivå bedöms den nya planen i jämförelse med ett nollalternativ som utgörs 

av fördelning, strategier och åtgärder i föregående, nu liggande, plan. Denna bedömning är även den 

indelad i kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.  

En mer detaljerad bedömning av den nya planen har också gjorts där varje åtgärdspott, typåtgärd 

alternativt utpekad åtgärd har bedömts på en skala från -2 (stark negativ effekt) till +2 (stark positiv 



76 
 
 

effekt) i förhållande till var och en av de utvalda miljö- och hållbarhetsaspekterna. Denna bedömning 

finns sammanställd i en översiktlig bedömningsmatris på s.46. 

Bedömningen är att länstransportplanen för Örebro län i sin helhet verkar i en positiv riktning 

avseende miljö- och hållbarhet i förhållande till föregående plan. Åtgärderna bedöms dock inte 

tillräckliga för att en hållbar utveckling ska uppnås. 

Totalt sett kommer planen bidra till en fortsatt ökning av det totala transportarbetet och därmed 

ökade utsläpp av inte minst klimatpåverkande gaser. Samtidigt redovisas åtgärder som ur ett 

långsiktigt perspektiv kan bidra till att transportsystem styrs om till att bli mer hållbart. 

Genom transportsystemets strukturerande effekter har länstransportplanen ett stort inflytande och 

ansvar för samhällsutvecklingen i stort. Påverkan är särskilt tydlig när det gäller klimatpåverkan och 

bebyggelsestruktur. Trots att planen i sin helhet förväntas styra utvecklingen i en mer hållbar riktning 

än den tidigare är det inte troligt att den i sig kommer att vända pågående negativa utveckling med 

avseende på dessa två.  

Planen kommer att medföra negativa miljöpåverkan genom fysisk påverkan samt påverkan på totalt 

transportarbete och val av transportmedel. Möjligheten att minimera denna negativa påverkan ligger 

fortsättningsvis i planens implementeringsfas, genom kommande inriktningsbeslut och prioriteringen 

av åtgärder samt genom val av fysisk utformning av åtgärderna och eventuella 

kompensationsåtgärder i ett genomförandeskede.   

I planens strategier, funktioner och åtgärder finns en rad inbyggda målkonflikter. Förbättrad 

tillgänglighet leder till ökat transportarbete och en ökad miljö- och klimatpåverkan samtidigt som 

förtätning för att minska behovet av transporter ofta påverkar den bebyggda miljön och människors 

hälsa negativt. Det finns även fördelningsmässiga konflikter som uppstår när nyttor och kostnader 

fördelas mellan olika geografier, grupper och transportslag. 

Planen rymmer även en del osäkerheter: 

- Den faktiska fördelningen av medel och prioriteringen mellan åtgärder sker successivt genom 

politiska inriktningsbeslut 

- Ett stort antal utpekade brister saknar specifikt avsatta medel för åtgärdande 

- Oklart hur potten för redan beslutade åtgärder fördelas i ett längre perspektiv 

- Oklart vilka åtgärder som utrednings- och utvecklingspotten leder till under och efter 

planperioden 

- Oklart hur trender och generella beteendeförändringar, exempelvis när det gäller 

miljömedvetenhet, kommer att påverka utfallet av planen 

- Oklart hur olika samhällsförändringar så som digitalisering och teknisk utveckling kommer att 

påverka 
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Sammanfattning 

Bakgrund  

Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar använder 
idag det talbaserade Rakelsystemet för samband och ledning. För 
att lösa sina uppgifter i vardagen och under olyckor, kris och svå-
rare förhållanden i hela hotskalan, krävs tillgång till ett väl funge-
rande och säkert kommunikationssystem som även omfattar data-
kommunikation. Utredningens överväganden och förslag i denna 
rapport utgår från mer avgränsade frågeställningar i ett tilläggsupp-
drag till utredningen. De ytterligare ställningstaganden som utred-
ningen nu gör tar därvid sin utgångspunkt i den tidigare rapporte-
ringen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7. 

Tilläggsuppdraget 

Tilläggsuppdraget omfattar att analysera och föreslå vilken aktör 
som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker 
kommunikationslösning. I uppdraget ingår att tydliggöra hur be-
fintlig statlig infrastruktur kan utgöra en del av lösningen och vilka 
för- och nackdelar ansvarighet genom olika aktörer, som ett statligt 
bolag jämfört med en myndighet, kan innebära.  

Utredningen ska vidare analysera hur en ansvarig aktör kan sä-
kerställa effektivt samutnyttjande av befintlig statlig bredbandsin-
frastruktur för att ett stamnät ska kunna upprättas som en del av en 
utvecklad och säker kommunikationslösning.  
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Överväganden och förslag  

Ändrade förutsättningar i samhälle och omvärld ökar behovet av 
att utveckla en säker dedikerad kommunikationslösning för aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Lösningen be-
hövs i närtid och bör enligt utredningens bedömningar därför, i 
vart fall inledningsvis, bygga på etablerade statliga aktörer och 
strukturer. Infrastruktur, kompetens och andra resurser ska tillva-
ratas, bl.a. i anslutning till statliga transmissionsresurser och det 
befintliga kommunikationssystemet Rakel. Kraven på statlig rådig-
het och kontroll över lösningen ska tillgodoses. 

Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, det statliga bolaget Teracom och Trafikverket 
inom ramen för olika roller tilldelas uppdrag att kravställa, tillsyna, 
etablera, driva och förvalta kommunikationslösningen. Förslagen 
innebär i punktform att 

• MSB med stöd av nationellt användarråd samordnar samhällsak-
törernas behov, utformar samlad kravställning för funktionalitet 
och säkerhet samt utövar tillsyn över att lösningen möter upp-
ställda krav. Uppdraget regleras i myndighetens instruktion. 

• Teracom tilldelas en helt ny roll med samhällsuppdrag att eta-
blera, driva och förvalta lösningen samt därtill knutna upp-
dragsmål av operativ och marknadsnära karaktär. Däri ingår eta-
blering av nödvändig infrastruktur för kärn- och radionät, tek-
niskt genomförande, operatörskap, drift och förvaltning av 
kommunikationslösning och erforderliga spektrumresurser samt 
avtal om roamingsamverkan med allmänna operatörer. Upp-
dragsmålet fastställs i bolagsordningen. Bolaget leder ett driftråd 
för diskussion och samordning av berörda statliga aktörers tek-
niska och ekonomiska insatser. 

• Trafikverket ges ansvar att bistå med grundläggande trans-
mission genom nationellt stamnät med utgångspunkt i eget 
optonät, våglängds- och IP-nätsresurser, vid behov komplette-
rade med kapacitet från Affärsverket svenska kraftnät, Teracom 
med flera aktörer. Uppgifterna regleras i Trafikverkets och vid 
behov Affärsverket svenska kraftverks instruktioner.  

Utredningen ser i allt väsentligt betydande fördelar med noggrann 
fördelning och tydliggörande av lämpliga roller. Det gäller ansvar 
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för kravställning, kontroll och tillsyn, och att dessa uppgifter hålls 
organisatoriskt skilda från de mer operativa och utförande delar 
som kan fullgöras av en mer marknadsnära statlig aktör. Sådan ren-
odling ligger väl i linje med den utveckling som skett inom stats-
förvaltningen och säkrar t.ex. förutsättningarna för mer oberoende 
tillsyn.  

En anknytande rollfördelning bör även diskuteras beträffande 
nu gällande ansvarsuppgifter inom Rakelsystemet. Mycket talar för 
att Rakel och en utvecklad kommunikationslösning bör samordnas 
då det gäller ansvarighet, investeringar, drift och underhåll.  

Förbättrad samordning och ett mer systematiskt nyttjande av 
befintlig och framtida statlig transmission innebär en effektivise-
ring av statliga fiber- och radiolänkresurser. Utredningen förslag 
innebär att Trafikverkets ges ett mer varaktigt uppdrag för detta. 
Det gör det möjligt att långsiktigt nyttja resurserna också för ett 
stamnät inom den statliga kommunikationslösningen. 

Finansiella aspekter 

Finansiella effekter uppstår för såväl statsbudget som för Teracom, 
de prövas i skilda processer och vid olika tidpunkter. Samtidigt ges 
möjligheter att nyttja omfattande befintliga resurser i bolaget och 
att utveckla de affärsmässiga synergier som anläggningstillgångar, 
kompetens och närhet till marknad kan innebära i den operativa 
driften. Det bidrar till målet att nå ut med mobilt bredband i gles-
bygd, ökar kommunikationssäkerheten i glesbygd och genererar 
intäkter till bolaget, vilket är positivt ur samhällsekonomisk syn-
vinkel. En förutsättning för sådana affärsmässiga åtaganden är de 
säkerhetsmässiga bedömningar som behöver göras och att bolagets 
fokus kan upprätthållas på av riksdagen beslutade samhällsmål. 

Koordinerad fördelning av verksamhetsuppgifter, investering 
och reinvestering behöver ske mellan Rakel och den framtida 
kommunikationslösningen. Det underlättar en planerad övergång 
mellan systemen och i mellantiden hantering av restvärden, drift 
och underhåll, kundstöd och utformning av abonnemang och 
abonnemangskostnader. 
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Återrapportering – kontrollstation 

Utredningen har i huvudrapporten beskrivit den plan för utbygg-
nad som förordas utifrån successivt bedömda behov, kravuppfyll-
nad och tillgängliga resurser. Lösningen förutsätter efter grundläg-
gande startbesked en mer detaljerad planerings- och etableringsfas. 
Startbeskedet rymmer i sig ett antal delkomponenter som behöver 
koordineras. Det gäller reglering av samhällsuppdrag till bolaget, 
nödvändiga instruktionsändringar, reglering av användarkrets, till-
delning av spektrum samt etablering av erforderliga samordningsin-
strument. Grundläggande förutsättningar i form av kärnnät, stam-
nät, inledande utbyggnad av radionät samt avtal om roaming i all-
mänt nät kan därefter ligga till grund för en samlad kontrollstation 
efter en inledande tvåårsperiod.  

Konsekvenser 

Utredningen begränsar sina bedömningar till de konsekvenser som 
ett tydliggörande av associationsformen för huvudmannaskap över 
lösningen samt samordning av statliga bredbandsresurser för ett 
stamnät innebär. Konsekvenserna kan i huvudsak rubriceras som 
tidsmässiga, finansiella, förmåge- och kompetensmässiga. Därtill 
kan komma skillnader avseende formerna för styrning, insyn och 
transparens i verksamheten samt de eventuella indirekta marknads-
effekter som kan uppstå. 

Utredningens förslag innebär att en betydande del av finansie-
ringen för kommunikationslösningen hanteras inom ramen för 
Teracoms bolagsekonomi. Det innebär mindre belastning på stats-
budgeten, men innebär självfallet ändå att statens samlade finansi-
ella åtaganden blir likartade som om lösningen fullt ut hade genom-
förts genom en statlig myndighet. 

Utredningen gör bedömningen att samordning av statliga bred-
bandsresurser som stöd för lösningen ger positiva effekter och att 
eventuella marknadsstörningar kan bedömas som ringa. Det kan 
ses som naturligt att staten effektiviserar sina egna resurser. Effek-
tivisering uppnås genom samlad och långsiktig planering av resur-
ser och åtaganden. Sådan samordning ger även ökad statlig kontroll 
och rådighet, vilket är en viktig förutsättning för att uppnå efter-
strävad säkerhet och tillgänglighet i kommunikationslösningen. 
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1 Uppdraget 

1.1 Uppdragets omfattning 

Utredningen har i sin tidigare rapport Kommunikation för vår ge-
mensamma säkerhet, Ds 2017:7, redovisat förslag på hur en utveck-
lad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan komma till stånd. Dessa 
samhällsaktörer har ett påtagligt och ökande behov av tillförlitliga 
och säkra system för mobil bredbandskommunikation. Det gäller 
för såväl vardaglig verksamhet som för kommunikation och sam-
verkan inom ramen för krisberedskap och hantering av olyckor och 
mer omfattande oförutsedda händelser. Dagens radiokommunika-
tionssystem Rakel kan inte möta användarkretsens framtida behov 
eftersom systemet i huvudsak hanterar talad kommunikation och 
har begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver 
därför ersättas alternativt kompletteras med modernare system 
som kan hantera realtidsöverföring av data och rörliga bilder. Ut-
redningens rapport och förslag på hur en lösning kan utformas har 
därefter remissbehandlats. 

I utredningens grunduppdrag ingick inte att ta ställning till an-
svarig aktör för kommunikationslösningen. För den fortsatta pla-
neringen behöver nu mer konkret utredas vilka ansvarigheter och 
samordningsuppgifter som behöver utvecklas. Tilläggsuppdraget 
omfattar att analysera och föreslå vilken aktör som ska ansvara för 
att bygga och förvalta en utvecklad säker kommunikationslösning. 
I uppdraget ingår även att tydliggöra hur befintlig statlig infra-
struktur kan utgöra en del av lösningen. För- och nackdelar med 
olika aktörer, som ett statligt bolag jämfört med en myndighet, ska 
analyseras. I detta ingår även att särskilt beakta säkerhetsaspekter 
och styrningsfrågor samt att utföra finansiella konsekvensanalyser. 
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Utredningen ska i tilläggsuppdraget vidare analysera hur en an-
svarig aktör kan säkerställa effektivt samutnyttjande av befintlig 
statlig bredbandsinfrastruktur för att ett stamnät ska kunna upprät-
tas som en del av en säker kommunikationslösning. Utredningen 
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 2016:1, ska i det 
avseendet beaktas. 

Tilläggsuppdraget omfattar inhämtning av nödvändig informat-
ion och synpunkter från en rad berörda aktörer, främst de sam-
hällsaktörer som avses nyttja kommunikationsösningen samt läns-
styrelser, Post- och telestyrelsen samt allmänna teleoperatörer. 
Information och synpunkter ska vidare inhämtas från Sveriges 
kommuner och landsting samt enskilda kommuner och landsting. 

För en mer detaljerad genomgång av utredningens uppdrag hän-
visas till den särskilda uppdragsbeskrivningen.1 

1.2 Utgångspunkter 

Utredningens arbete avser ett offentligt åtagande av samhällskritisk 
karaktär. Det gäller en statlig kommunikationslösning för mobil 
kommunikation som stöd för samhällsaktörernas krisberedskaps-
arbete och hantering av olyckor, kriser och oförutsedda händelser i 
hela hotskalan. Utgångspunkt för användarkretsens omfattning 
och den kravprofil som utvecklas för lösningen framgår av tidigare 
rapportering samt det parallella regeringsuppdrag som bedrivs av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Den knappa tid som stått till förfogande innebär att fördjupning 
främst har skett utifrån vad som kommit att framstå som avgö-
rande huvudfrågor. Det gäller dels om den för nuvarande Rakelsy-
stem gällande ansvarsmodellen kan framstå som ändamålsenlig även 
för en utvecklad lösning, dels om alternativa former för ansvarighet 
och samverkan kan utvecklas. En viktig utgångspunkt har varit 
kravet på direkt statlig kontroll och rådighet över kritiska delar av 
kommunikationssystemet. Det berör lämpliga aktörer och därmed 
ägarfrågor, tillämpning av upphandlingsregler samt hur långsiktig-
het och kontinuitet kan säkras. Anknytande frågor, som statens 
                                                                                                                                                          
1 Regeringskansliet (2017). Tilläggsuppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslös-
ning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 2017-03-17, 
Ju2017/02717/LP, se bilaga. 
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eventuella marknadspåverkan och koppling till andra samhällsbe-
hov, har inte behandlats inom ramen för tilläggsuppdraget. 

1.3 Utredningens arbete 

Utredningens inledande uppdrag innebar att under en relativt be-
gränsad tidsrymd reda ut grundläggande förutsättningar och hand-
lingsalternativ samt utifrån detta föreslå en lämplig kommunika-
tionslösning för samhällsaktörerna. Vissa mer organisatoriskt be-
tingade frågor identifierades men mer fördjupade analyser och för-
slag ingick inte i uppdraget. Genom utredningens tilläggsuppdrag 
har sådan fördjupning kunnat ske i frågor som varit viktiga för att 
rent praktiskt och i närtid kunna fatta kritiska beslut för att organi-
sera den föreslagna kommunikationslösningen. De skilda synsätt 
som hävdats av olika intressenter under det inledande arbetet har 
kvarstått och i någon mån också påverkat hur tilläggsuppdraget har 
kunnat genomföras. Utredningen har dock kunnat fortgå med gott 
stöd från flera berörda myndigheter och aktörer. 

Tilläggsuppdraget har inriktats mot ändamålsenlig organisering 
av en framtida kommunikationslösning liksom hur befintliga stat-
liga tillgångar kan säkerställas. Utredningen har därför beaktat be-
fintliga statliga anläggningstillgångar och andra resurser. Dit hör 
organisatoriska, kompetensmässiga och styrningsmässigt relevanta 
frågor. Lösningen ska utformas för att fungera i ett framtida förän-
derligt samhälle och omvärldsläge där stora direkta och indirekta 
samhällskostnader berörs. Samtidigt är det av vikt att lösningen i en 
inledande fas relativt snabbt kan komma på plats, för att undvika 
utveckling av en rad separata och mindre säkra tillfälliga lösningar. 
Ett utvecklat och säkert system för datakommunikation behövs i 
närtid. Fördröjs en sådan etablering, riskerar alternativa och mindre 
säkra särlösningar att etableras genom myndigheters och andra 
samhällsaktörers upphandling på marknaden. Det gäller därför att 
undvika låsningar och finna en väg som inte initialt förutsätter tek-
niskt komplicerade och långdragna processer, t.ex. i termer av or-
ganisatorisk nybildning av myndigheter eller bolag. En lösning 
behöver utformas med flexibilitet, utan återvändsgränder och för 
att medge successiv prövning av organisering, kostnader och lång-
siktig måluppfyllelse. 
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Utredningen har trots tidsbegränsningen kunnat inhämta upp-
lysningar samt inventerat synpunkter hos en rad myndigheter och 
berörda aktörer i enlighet med uppdraget. Kontakterna har varit av 
betydande värde för arbetet. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, har genom sitt parallella uppdrag2 i anknytande 
frågor välvilligt bistått utredningen på en rad punkter liksom Te-
racom Group och en rad andra myndigheter och organisationer. 
Möten och diskussioner har vidare förts med mobiloperatörer (Te-
lia och Tele2 medverkade), en rad statliga myndigheter och affärs-
verk (Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Polismyn-
digheten, Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen, Trafikverket) 
och Sveriges Kommuner och Landsting. Ytterligare kontakter har 
tagits med kommuner och kommunala bolag, Vattenfall Eldistri-
bution AB, Säkerhets- och försvarsföretagen samt anknytande of-
fentliga utredningar (Ju 2016:03 och Ku 2016:06). Kontakter har 
vidare skett med berörda departement och deras experter. 

1.4 Rapportens disposition 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning kring verksam-
hetsformer inom staten och de särdrag som gäller förvaltnings-
myndigheter, affärsverk och statliga bolag. Tidigare organisatoriska 
överväganden kring Rakelsystemet och anknytande utredningsin-
satser berörs också. Därefter följer i kapitel 3 ett mer principiellt 
resonemang kring olika modeller för ansvarighet – en ren myndig-
hetslösning, en bolagslösning, alternativt en modell där både myn-
dighet och bolag berörs. Utredningen diskuterar därefter i kapitel 4 
vilka utpekade statliga aktörer som i första hand lämpar sig för att 
etablera och organisera lösningen.   

I kapitel 5 diskuteras hur ett redundant stamnät för mobil 
kommunikation kan etableras med utgångspunkt i statlig infra-
struktur. Närmast berörda myndigheter och deras resurser redovi-
sas, avslutningsvis diskuteras främst samverkansaspekter och styr-
ningsbehov. I kapitel 6 presenteras utredningens överväganden, 
förslag och konsekvenser inom ramen för tilläggsuppdraget. 

                                                                                                                                                          
2 Uppdrag till MSB inför utvecklingen av en säker kommunikationslösning för aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Regeringsbeslut 2016-10-31, Ju2016/07782/SSK. 
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2 Bakgrund 

2.1 Verksamhetsformer inom staten 

Utredningen lägger i denna rapport fokus på val av lämplig aktör 
för att utveckla och förvalta en säker kommunikationslösning för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. För- och 
nackdelar med olika typer av huvudmannaskap, som statlig myn-
dighet jämfört med bolag, ska analyseras. I detta bakgrundskapitel 
ges en mer allmän beskrivning av de skilda förutsättningar som 
gäller för myndigheter respektive bolag. Övriga verksamhetsfor-
mer, som t.ex. statliga stiftelser, har inte berörts. I följande två ka-
pitel diskuteras mer konkret de organisatoriska alternativ som 
närmast kan vara aktuella för kommunikationslösningen. 

2.1.1 Myndighet 

Myndighetsbegreppet är relativt omfattande och avser såväl statliga 
som kommunala organisationsformer. Den offentliga förvaltningen 
utövas enligt Regeringsformen av statliga och kommunala förvalt-
ningsmyndigheter.3 Regeringen och domstolarna, som ansvarar för 
rättsskipningen, utgör också myndigheter. Justitiekanslern och 
statliga förvaltningsmyndigheter lyder under regeringen, i de fall de 
senare inte i enlighet med Regeringsformen eller annan lag utgör 
myndigheter under riksdagen.4 Begreppet förvaltningsmyndighet 
omfattar alla myndigheter utom regeringen och domstolarna.  

Riktlinjer för den statliga förvaltningens mer långsiktiga ut-
formning och arbetssätt har återkommande förtydligats i förvalt-
ningspolitiska propositioner och skrivelser. Dessa har utgjort 
                                                                                                                                                          
3 1 kap. Regeringsformen (2011:109) (RF). 
4 12 kap. 1 § RF. 
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grund för reformarbetet och sammanfattar utvecklingen, vilket 
bland annat berört organiseringen av statliga verksamheter hos 
myndigheter, affärsverk och bolag. Propositionen Statlig förvalt-
ning i medborgarnas tjänst5 i slutet på 1990-talet redovisade bland 
annat synen att anslagsberoende verksamheter som inte var kon-
kurrensutsatta i huvudsak borde bedrivas i myndighetsform. Det 
kunde även gälla verksamheter där konkurrensen bedömdes som 
otillräcklig eller om det fanns betydande behov av insyn och kon-
troll. Bedrevs affärsverksamhet, borde den särskiljas. För konkur-
rensutsatt affärsverksamhet gjordes bedömningen att i första hand 
bolagisering skulle övervägas. Vissa verksamheter drev staten till-
sammans med annan part i aktiebolag eller ideell förening. Stats-
kontoret hade på regeringens uppdrag utarbetat riktlinjer och väg-
ledning för bildande och styrningen av sådan verksamhet. Ett ökat 
inslag av upphandling i konkurrens efterfrågades också för att öka 
effektiviteten i myndigheterna. Uppgifter som ingick i statens 
kärnverksamheter skulle dock inte upphandlas.6  

Den grundsyn som redovisades innebar att myndigheternas 
verksamheter inte ska snedvrida den konkurrens som råder på 
marknaden. Myndigheter kunde trots det, och kan fortfarande, i 
betydande grad tillhandahålla varor och tjänster genom olika for-
mer av avgiftsbelagd verksamhet, uppdragsverksamhet, affärsverk-
samhet, kommersiell verksamhet eller näringsverksamhet. Affärs-
verksamhet kan då definieras som verksamhet som är avgifts- eller 
självfinansierad och frivilligt efterfrågad. Med kommersiell verk-
samhet avses verksamhet i vinstsyfte. Uttag av avgifter eller ersätt-
ningar för varor och tjänster sker med stöd av lag, förordning eller 
särskilt regeringsbeslut. 

Statskontoret fann i en studie 2000 att flertalet undersökta 
myndigheter och statliga bolag bedrev konkurrensutsatt verksam-
het i någon form. Det noterades att cirka en fjärdedel av dessa 
myndigheter och bolag uppfyllde kriterier för att den konkurrens-
utsatta verksamheten hade en märkbar och sannolikt negativ inver-
kan på marknadens funktionssätt.7 Vissa förändringar har därefter 
skett, men myndigheter bedriver enligt aktuella översikter fortfa-
                                                                                                                                                          
5 Prop. 1997/98:136. 
6 Ibid., s. 34–36.  
7 Statskontoret (2000). Staten som kommersiell aktör – Omfattning och konkurrenseffekter. 
2000:16. 
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rande omfattande säljverksamhet. Skälen kan vara av skilda slag, 
t.ex. av beredskapsskäl, för att finansiera kärnverksamhet eller för 
att bidra till uppfyllandet av övergripande politiska mål.8  

I den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvaltning 
för demokrati, delaktighet och tillväxt9 redovisades 2010 den fort-
satta inriktningen för regeringens förvaltningspolitik. Där avisera-
des ett fortgående arbete med översyn och mer strategisk styrning 
av myndigheterna. En anpassning pågick mot mer långsiktig och 
övergripande styrning än tidigare, vilket innebar att myndighets-
ledningarna ges ett förtydligat ansvar att utifrån instruktioner, re-
gleringsbrev och annan styrning definiera ändamålsenliga åtgärder 
för att lösa uppgifterna. Arbetet vilade bl.a. på den utveckling som 
skett av myndigheternas ledningsformer, en förändrad myndighets-
förordning och utveckling av ett gemensamt ramverk för intern 
styrning och kontroll. Regeringens styrning och organisering av 
statsförvaltningen följdes därefter upp i bl.a. den särskilda skrivel-
sen Regeringens förvaltningspolitik 2014.10  

Förändringsarbetet avsågs stärka grunderna för den statlig verk-
samhet som bedrevs i myndighetsform. Myndighetsarbetet skulle 
vila på grundläggande generella förvaltningsprinciper, vilket bidrar 
till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Meddelarfrihet ger 
liksom offentlighetsprincipen stöd för god insyn i statens verk-
samhet. En anpassad, flexibel, men även direkt styrning möjliggörs 
från regeringen, även om denna styrning i väsentlig utsträckning 
avses ske på mer övergripande nivå. 

Myndighetsstyrning 

De statliga myndigheter som lyder under regeringen utgör rege-
ringens redskap i uppgiften att styra landet och verkställa den poli-
tik som lagts fast. Det brukar anges att myndigheter har ett lyd-
nadsförhållande till regeringen, men inte till något enskilt statsråd 
eller till riksdagen. Myndigheter har delegerats befogenheter och är 
under gällande lag och förordning självständiga då det gäller myn-
dighetsutövning mot enskilda och kommuner liksom i tillämpning 
                                                                                                                                                          
8 Statskontoret (2014). Myndigheters säljverksamhet – hur och varför? 
9 Prop. 2009/10:175. 
10 Skr. 2013/14:155.  
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av lag. Myndighetsledningen ansvarar för att grundlagar, gällande 
EU-rätt och nationellt regelverk, värden och principer utgör ut-
gångspunkt för verksamheten och tillvaratas i arbetet. 

I den svenska förvaltningstraditionen brukar just frånvaron av 
ministerstyre och begreppet dualism i förhållande till myndighet-
erna lyftas fram, dvs att myndigheterna är organisatoriskt åtskilda 
från regeringens egen beredningsorganisation. Det innebär att 
svenska myndigheter i forskningssammanhang bedömts åtnjuta en 
viss grad av autonomi i relation till regeringen.11 Regeringen är in-
för riksdagen ytterst ansvarig för allt som myndigheterna gör, 
utom på det område där förvaltningens lydnadsplikt mot regering-
en inte gäller (myndighetsutövning, tillämpning av lag).12 Fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning kan leda till skadestånd lik-
som utdömande av tjänstefel. Exempel på myndighetsutövning 
som kan komma att aktualiseras då det gäller utveckling av en säker 
kommunikationslösning, är godkännande av abonnemangsförhål-
landen och olika former av offentlig upphandling. 

Myndighetsutövning bedrivs normalt av myndigheter, men 
myndighetsliknande uppgifter kan med stöd av lag delegeras till 
annan organisation, som bolag eller förening. Exempel som brukar 
anges är viss verksamhet vid Radiotjänst i Kiruna AB och AB 
Svensk Bilprovning. Även Systembolaget AB och Svenska spel AB 
har särskilda samhällsuppgifter. Regeringen har mer generellt an-
gett att det kan finnas goda skäl att anförtro privaträttsliga organ 
vissa förvaltningsuppgifter, som ett operativt genomförande av 
tjänster som faller inom det allmännas ansvar. Det kan t.ex. gälla då 
myndighetsformen inte på ett bra sätt tillgodoser kraven på flexibi-
litet och effektivitet. Huvudregeln är dock att styrande och policy-
inriktande uppgifter alltid bör bedrivas i myndighetsform.13  

Kraven på insyn och rättssäkerhet utgör argument för att myn-
dighetsutövning väsentligen ska förbehållas myndigheter. Ytterli-
gare aspekter på detta har lyfts av den fackliga organisationen ST, 
som hävdat att myndighetsutövning inte heller ska läggas ut på 
entreprenad. Man har främst avsett det förhållande att privaträtts-
liga organ kunnat utföra en del av myndigheters kärnverksamhet 
                                                                                                                                                          
11 Sundström, G. & Lemne, M. (2016). Bo Smith-utredningen betraktad från andra sidan 
bron. Politica, 48(4)455–480.  
12 12 kap. 2 § RF. 
13 Prop. 2009/10:175, s. 107. 
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genom att personal från bemanningsföretag används för sådana 
uppgifter. ST har menat att detta är ett uttryck för en obalans mel-
lan politiska mål och myndigheternas resurser för att genomföra 
regeringens politik. Detta kan äventyra möjligheterna till insyn, 
kontroll och ansvarsutkrävande samt påverka kvaliteten i hand-
läggningen.14 

Myndighetsförordningen från 2008 anger möjliga ledningsfor-
mer och grundläggande bestämmelser för myndigheter, som kan 
utgöra enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter respektive 
nämndmyndigheter. I förordningen anges det ansvar som ledning-
en har inför regeringen, hur delegering av beslut sker samt vissa 
allmänna regler, t.ex. hur ärenden ska handläggas.15 

Regeringens styrning har under senare år utvecklats mot mins-
kad detaljreglering och ökad betoning på strategisk styrning. Rege-
ringen fastställer myndighetens övergripande styrdokument, in-
struktionen. Där behandlas bl.a. huvudsakliga verksamhetsuppgif-
ter, ledningsform och anställningar samt om myndigheten har rätt 
att utfärda föreskrifter. Eventuella undantag från myndighetsför-
ordningen anges. I årliga regleringsbrev och särskilda regeringsbe-
slut klargörs anslagsutrymme, låneramar samt tidsbegränsade eller 
engångsvisa uppdrag och rapporteringskrav. De tidigare mer om-
fattande regleringsbreven har som följd av förändringsarbetet suc-
cessivt minskat i omfång, där mer varaktiga uppgifter vid behov 
förts in i myndigheternas instruktioner. 

Förutom den omfattande regelstyrning som sätter ramarna för 
myndigheternas arbete, har regeringen en rad ytterligare styrformer 
till sitt förfogande. Hit hör utnämningen av myndighetschefer och 
i förekommande fall styrelse- eller nämndledamöter. Myndighetens 
uppdrag kan vid behov förtydligas i den dialog som löpande förs 
mellan myndighet och Regeringskansliet med dess politiska led-
ning. 

Myndigheternas interna verksamhetsstyrning utgör sista delen i 
den styrkedja som utgår från riksdag och regering ner till den ope-
rativa verksamheten.  

                                                                                                                                                          
14 ST (2012). Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndighet-
ers kärnverksamhet. 
15 Myndighetsförordningen (2007:515). 
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Finansiering 

Lagen om statsbudgeten och andra grundläggande finansiella regel-
verk sätter ramarna för myndighetens finansiella förutsättningar. 
Det innebär reglering av olika anslagstyper, övergripande ekono-
miska förpliktelser, investeringar, överlåtelse av statens egendom 
samt andra övergripande bestämmelser som avser uppföljning, re-
dovisning och revision. Myndighetsförordningen betonar ledning-
ens ansvar för en effektiv verksamhet med betryggande intern styr-
ning och kontroll. Ytterligare regelverk behandlar detta mer i de-
talj.16 Det ekonomiadministrativa ramverket omfattar vidare för-
ordningen om den interna revisionens inriktning samt förordning-
en om årsredovisning och budgetunderlag. Budgetunderlaget utgör 
myndighetens formella framställning om anslagsresurser och låne-
utrymme under kommande år.17  

Myndighetens fastställda anslagssituation och särskilda krav på 
finansiell rapportering anges i de årliga regleringsbreven, där ambi-
tionen under senare år varit att minska detaljeringsgraden och öka 
styrningens strategiska karaktär. 

Utredningens uppdrag kring framtida säker kommunikations-
lösning för samhällsaktörerna rör i betydande utsträckning investe-
ringar i erforderlig infrastruktur. Myndigheters investeringar i an-
läggningstillgångar förbereds genom budgetunderlag senast 1 mars 
respektive år. Förslag om låneramar behandlas i budgetprocessen, 
ramar fastställs och formaliseras i myndigheternas regleringsbrev i 
december inför det budgetår som följer. Budgetunderlaget omfattar 
tre budgetår, regeringens beslut endast det närmast följande. 

Informationsskyldighet och sekretess 

Myndigheter har en omfattande inbördes informationsskyldighet. 
Samtidigt måste känsliga uppgifter skyddas och myndigheter har 
här ett huvudansvar för att tillämpa de sekretessbestämmelser som 
gäller. Av offentlighets- och sekretesslagen18 följer att en myndig-
het på begäran av en annan myndighet ska lämna ut uppgift som 
                                                                                                                                                          
16 Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
17 Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag. 
18 6 kap. 5 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). 
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den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det 
skulle hindra arbetets behöriga gång. Sekretess gäller som huvudre-
gel även mellan myndigheter, om inte annat anges. Exempel på 
sekretessbelagda uppgifter som rör individer kan vara information 
från olika register som används i polisiär verksamhet. Myndigheters 
eller enskildas intresse av att ta del av sekretessbelagda uppgifter 
kan i vissa situationer väga tyngre än det intresse som sekretessen 
ska skydda. Det finns därför sekretessbrytande bestämmelser i 
lagstiftningen. Det innebär att utelämnande av uppgifter kan ske 
under vissa förutsättningar. Den s.k. generalklausulen kan tillämpas 
om det är uppenbart att intresset av att lämna ut uppgifter har före-
träde framför skyddsintresset.19 Denna bestämmelse förutsätter 
inte ett uttryckligt krav på utelämnande från annan myndighet men 
det ska ske restriktivt och med intresseavvägning i varje enskilt fall. 
Sekretessbrytande bestämmelser kan inte tillämpas från myndighet 
gentemot statligt aktiebolag om inte bolaget i visst avseende jäm-
ställs med myndighet.20 

En särskild aspekt gäller behovet av sekretess för vissa uppgifter 
i anslutning till offentlig upphandling. Offentlighets- och sekre-
tesslagen gäller för en övervägande majoritet av upphandlande 
myndigheter och enheter. För övriga kan lagen om skydd för före-
tagshemligheter tillämpas på uppgifter som lämnas av leverantörer 
under en upphandling. Allmänna regler om sekretess finns även i 
EU:s LOU-direktiv.21  

Utveckling av en säker mobil kommunikationslösning för sam-
hällsaktörerna kan i viss utsträckning komma att beröra frågan om 
hantering av uppgifter med sekretess. Rättsliga hinder kan därmed 
finnas mot visst informationssamarbete mellan berörda myndighe-
ter respektive mellan myndigheter och bolag. Anknytande frågor 
har bl.a. berörts i en aktuell utredning om polisens tillgång till in-
formation om vissa it-incidenter. I utredningen gjordes bedöm-
ningen att varken bestämmelser om sekretess eller bestämmelser 
om behandling av personuppgifter utgjorde hinder mot ett omfat-

                                                                                                                                                          
19 10 kap. 27 § OSL. 
20 Bilaga i OSL anger vilka bolag som i vissa avseenden omfattas, t.ex. Posten AB och Radio-
tjänst i Kiruna AB. Bolag som f.n. inte omfattas är t.ex. Teracom Group AB. 
21 2014/24/EU, Artikel 21. 
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tande informationssamarbete kring antagonistiska it-incidenter 
mellan myndigheter, som t.ex. MSB och Polismyndigheten.22 

Tillsyn och kontroll 

Riksdagen kontrollerar de statliga förvaltningsmyndigheterna ge-
nom Riksdagens ombudsmän (JK, JO) och Riksrevisionen. Om-
budsmännen har tillsyn över att de som utövar offentlig verksam-
het i statliga och kommunala myndigheter efterlever lag och för-
ordning samt i övrigt fullgör sina åligganden. Riksrevisionen grans-
kar statlig verksamhet med stöd i särskild lag om revision.23 

Ytterligare granskning kan ske genom att myndigheter ges kon-
troll- och tillsynsuppgifter. Sådana uppgifter inom olika sektorer 
kan fullgöras av statliga och kommunala myndigheter. En myndig-
hets möjligheter att ställa krav, utöva tillsyn och vidta åtgärder re-
gleras genom lag eller avtal. Uppdrag av tillsynskaraktär kan vidare 
formuleras i regleringsbrev, t.ex. Myndighetens för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, kontroll av den s.k. 112-tjänsten. Ett uppdrag 
som endast anges på detta sätt är inte rättsligt förankrat, vilket in-
nebär att myndigheten saknar rättsliga möjligheter att påverka 
verksamheter och utförandebrister. Tillsynen kan då det gäller alar-
meringstjänster vid SOS Alarm AB därför snarast ses som ett ut-
tryck för statens kontroll av att det särskilda alarmeringsavtalet 
följs.24 

Tillsynsuppgifter inom området elektronisk kommunikation 
utövas av Post- och telestyrelsen, PTS.25  Myndigheten utövar även 
tillsyn beträffande de allmänna operatörernas säkerhetsskydd inom 
området. Tillsynen är antingen händelsestyrd eller planerad, myn-
digheten förfogar vid behov även över vissa sanktionsmedel. PTS 
utfärdar tillstånd och föreskrifter för användning av radiosändare. 
Förutom specifika krav på utbyggnad/täckning kan tillstånd före-
nas med villkor som gäller frekvens, uteffekt, antennhöjd, giltig-
hetstid m.m. Radiotillsynen syftar bl.a. till ett effektivt resursut-
nyttjande och att tillstånd och regelverk följs.26 Rakel ligger utanför 
                                                                                                                                                          
22 Ds 2016:22. 
23 Lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet. 
24 Riksrevisionen (2015). Regeringens styrning av SOS Alarm. RiR 2015:11, s. 14. 
25 Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 
26 PTS (2009). Tillsyn vid PTS, en beskrivning. 2009:26.  
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det allmänt tillgängliga området och omfattas därför inte av regler 
om tillsyn av PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation. 
Tillsynen av sådana undantag avser därför främst att frekvensan-
vändningen står i överensstämmelse med villkoren för undantaget. 
Motsvarande förhållande bör även kunna gälla för en utvecklad 
framtida mobil kommunikationslösning för samhällsaktörerna.  

Ytterligare former för kontroll och tillsyn behöver utvecklas för 
en framtida kommunikationslösning, närmast beträffande hur 
funktionella och säkerhetsmässiga krav kan mötas. Det aktualiserar 
behov av att fastställa lämplig roll för viss tillsynsmyndighet och 
konkreta tillsynsuppgifter anpassade för den framtida kommuni-
kationslösningen. 

Då det gäller marksänd radio och tv finns särskilda samhälls-
uppdrag liksom tillsynsverksamheter formulerade. Myndigheten 
för press, radio och tv ska utöva tillsyn i frågor som rör tv- och 
ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen 
eller någon annan myndighet. Myndigheten ska inför beslut om 
sändningstillstånd samråda med Konkurrensverket och PTS i kon-
kurrensfrågor. Myndigheten ska även samråda med PTS i frågor 
om sändningsstandarder.27 

2.1.2 Affärsverk 

Affärsverk eller affärsdrivande verk är statliga (eller kommunala) 
organ som tillhandahåller varor eller tjänster utifrån affärsmässiga 
principer. Juridiskt sett är de statliga affärsverken till skillnad från 
de statliga bolagen förvaltningsmyndigheter, dvs de utgör som 
andra myndigheter en del av staten. Fortsättningsvis behandlas 
endast de statliga affärsverken. 

Organisationsformen utvecklades för mer än hundra år sedan 
som lämplig för statens behov av att driva viss egen affärsverksam-
het. Redan inledningsvis betonades att affärsverken skulle ses som 
självbärande och affärsdrivande verk, där omsättningen inte skulle 
redovisas över statsbudgeten. Överskotten skulle inlevereras till 
statskassan medan eventuella underskott fortsatt skulle belasta 
verken.28  
                                                                                                                                                          
27 Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv. 
28 Trafikanalys (2011). PM 2011:12. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
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Flera av de statliga affärsverken har under senare decennier om-
vandlats till statliga aktiebolag, vilket ligger i linje med riksdagsbe-
slut 1991. Huvudargumenten bakom dessa förändringar gällde den 
ökande konkurrens och internationalisering som påverkade mark-
naderna och ställde krav på förnyelse och utveckling av berörda 
affärsverksamheter. Andra argument gällde behovet av nya förut-
sättningar för att samarbeta och samäga verksamheter samt möjlig-
heter till friare lönesättning och kompetensförsörjning. Motargu-
menten mot bolagisering gällde främst affärsverkens viktiga sam-
hällsuppgifter och därmed kopplade krav på insyn och styrning.29  

De tre affärsverk som idag återstår är Affärsverket svenska 
kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Ett fjärde affärsverk, 
återstoden av Statens järnvägar, avvecklades så sent som 2012.  

Myndighetsstyrning 

Affärsverken förenar i stor utsträckning de förutsättningar som 
gäller övriga förvaltningsmyndigheter och statliga bolag. Det stat-
liga regelverket är därvid tongivande med betydande insyn och di-
rekta styrningsmöjligheter från riksdag och regering. Affärsverken 
har successivt kommit att ges viss självständighet i en rad hänseen-
den. Som följd av den s.k. verksledningspropositionen 1986/87 
bemyndigade riksdagen regeringen att delegera till affärsverk att 
själva utforma sin koncernorganisation samt förvärv och avyttring 
av dotterbolag. Skarpare regler utformades också för regeringens 
inrättande och entledigande av verkens styrelser med tanke på de 
betydande värden verken förvaltade.  

Affärsverken författningsstyrs liksom vanliga förvaltningsmyn-
digheter genom förordningar medan bolag förutsätter reglering i 
lag. Regeringen har direktivrätt, vilket innebär att affärsverken som 
förvaltningsmyndigheter har lydnadsplikt i förhållande till rege-
ringen.30 En rad skyldigheter följer med de statliga myndigheterna 
och verken, t.ex. att ställa personal till regeringens förfogande i det 
internationella arbetet samt viss informationsskyldighet avseende 
internationell verksamhet. Samma serviceskyldighet föreligger en-
ligt Förvaltningslagen (1986:223) för affärsverk som för övriga 
                                                                                                                                                          
29 Ibid. 
30 Prop. 2009/10:16, s. 5. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statligt_bolag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kraftn%C3%A4t
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kraftn%C3%A4t
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfartsverket,_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6fartsverket
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förvaltningsmyndigheter. Det gäller även den insyn som offentlig-
hetslagstiftningen stipulerar. Möjlighet finns dock att sekretessbe-
lägga handlingar till skydd för affärsverksamhet. 

Dialogen mellan affärsverk och berört departement kan uppfatt-
tas som tätare med kortare kontaktvägar än då det gäller statliga 
bolag.31 Sådana förhållanden kan dock variera och behöver inte ha 
generell giltighet.  

Personalföreträdare i affärsverkens styrelser utgör fullvärdiga 
ledamöter, till skillnad från i andra myndigheter, där de endast har 
närvaro- och yttranderätt.  

Affärsverkens myndighetsbeslut kan liksom övriga förvalt-
ningsmyndigheters överklagas av den som berörs. Motsvarande rätt 
gäller inte för beslut fattade av de statliga bolagen.   

Finansiering 

Affärsverken kännetecknas bl.a. av att de utgör självständiga eko-
nomiska enheter i förhållande till statsbudgeten, samtidigt som 
tillgångarna utgör en del av statens samlade förmögenhet. Statens 
medel ska enligt Regeringsformen användas effektivt. Det innebär 
att affärsverken trots sina möjligheter till affärsverksamhet, behö-
ver låta större investeringar, strukturförändringar och effektivise-
ringar underställas riksdagen.32 Efter särskilt bemyndigande som 
lämnas av riksdagen för ett budgetår i sänder får regeringen eller 
efter regeringens bestämmande ett affärsverk ta upp lån till staten 
för affärsverkets verksamhet.33 Affärsverken har därmed viss själv-
ständighet då det gäller investeringsfrågor. De behöver inte som 
andra förvaltningsmyndigheter redovisa investeringsprojekt då det 
gäller fastigheter och anknuten lös egendom med en beräknad 
kostnad som överstiger 10 miljoner kronor i sina investeringspla-
ner. De kan också till skillnad från andra myndigheter själva besluta 
om sådana investeringar över 10 mnkr.34 Vid överföringar av fastig-
heter mellan myndigheter ska marknadsvärden tillämpas i de fall ett 

                                                                                                                                                          
31 Trafikanalys (2011). PM 2011:12, s. 54. 
32 Prop. 2009/10:16, s. 5. 
33 2 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning. 
34 9–10 §§ förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. 
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affärsverk utgör part, för myndigheter i övrigt gäller bokfört 
värde.35 

Affärsverken kan som övriga myndigheter bedriva avgiftsbelagd 
verksamhet, men behöver inte samråda med Ekonomistyrningsver-
ket om avgiftsnivåer. De behöver inte heller utgå från det tradition-
ella myndighetskravet om full kostnadstäckning då avgifter sätts, 
eftersom affärsverkens uppgift är att generera vinst. 

Redovisningsmässigt föreligger vissa skillnader mellan myndig-
heter och affärsverk. I mervärdesskattelagens mening ingår inte de 
statliga affärsverken i staten. Vid försäljning till affärsverken kan 
det som för statliga bolag därför bli aktuellt att lägga på utgående 
moms enligt de regler som gäller för redovisning och betalning av 
utgående moms.36 

Vissa ytterligare skillnader finns mellan affärsverk och andra 
myndigheter i tillämpningen av det statliga ekonomiadministrativa 
regelverket, t.ex. då det gäller årsredovisning och budgetunderlag. 
Affärsverken ska i årsredovisningen redovisa förhållanden för hela 
affärsverkskoncernen. Det innebär att redovisningen ska omfatta 
affärsverket samt alla eventuella juridiska personer (t.ex. dotterbo-
lag) där affärsverket direkt eller indirekt förfogar över mer än hälf-
ten av andelarna/rösterna eller på annat sätt utövar ett bestäm-
mande inflytande.37 

Affärsverken ska årligen lämna förslag till verksamhetsplan för 
de tre följande räkenskapsåren till regeringen. I planen ska verket 
beskriva sin verksamhet och redogöra för de strategier verket be-
slutat för att nå de verksamhetsmål och ekonomiska mål som lagts 
fast för verket. Verksamhetsplanen ska också innehålla investe-
ringsplan samt anslagsredovisning och budgetunderlag om verket 
disponerar statliga anslag. Investeringsplanen ska avse de fyra föl-
jande räkenskapsåren och omfatta såväl nya investeringar som rein-
vesteringar. Det ska även framgå hur investeringarna ska finansie-
ras.38 

                                                                                                                                                          
35 Ibid., 16 §. 
36 ESV (2017). http://www.esv.se/publicerat/momshandledning/4-fakturor/4-2-fakturering-
mellan-myndigheter/  
37 ESV:s föreskrifter till 10 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag. 
38 Ibid. 
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Affärsverken granskas i allt väsentligt som andra statliga myn-
digheter av Riksrevisionen. Två av de tre affärsverken, Affärsverket 
svenska kraftnät och Luftfartsverket, ska även tillämpa förordning-
en om internrevision. 

2.1.3 Bolag 

Staten är sammantaget en betydande företagsägare i Sverige. År 
2016 förvaltade regeringen 49 bolag, varav 41 hel- eller majoritets-
ägda av staten. Två av bolagen är börsnoterade. De statliga bolagen 
har tillkommit vid olika tidpunkter och av olika skäl. Antalet bolag 
med dominerande statligt ägande har tidigare varit betydligt fler, 
närmare 160 ägda bolag i början på 1980-talet och därefter en suc-
cessiv minskning fram till idag. Tillsammans sysselsatte bolagen 
2016 cirka 158 000 personer, vilket kan jämföras med antalet an-
ställda i statliga myndigheter, närmare 256 000 personer.39 

Många av dagens statliga bolag har sitt ursprung i affärsverk-
samheter inom myndigheter. Förändrade marknadsförhållanden, 
medlemskapet i EU och ökad globalisering innebar att flera tidigare 
affärsverk bolagiserades under 1990-talet. Flertalet statliga bolag 
verkar inom konkurrensutsatta sektorer och verksamheter, medan 
andra verkar under mer monopolliknande förhållanden. En stor del 
av de större bolagen är kopplade till samhällsviktig infrastruktur. 
Cirka 40 procent av de hel- eller majoritetsägda bolagen har sär-
skilda samhällsuppdrag som beslutats av riksdagen.40 

Bolagen utgör en betydande del av statens tillgångar både i ter-
mer av de värden de representerar och genom de utdelningar som 
genereras. Regeringen har riksdagens uppdrag att förvalta ägandet i 
statens bolag så att bästa möjliga långsiktiga värdeutveckling upp-
nås. Det innebär att ökat fokus lagts på att skapa förutsättningar 
för effektiv styrning av bolagen med nyckeltal och återkommande 
genomlysning av de resultat som uppnås.  

Enligt den förvaltningspolitiska grundsyn som utvecklats över 
åren bör konkurrensutsatta statliga verksamheter inte bedrivas i 

                                                                                                                                                          
39 Skr. 2015/16:140, samt https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/ 
medarbetare/antal-kvinnor-och-man/ 
40 RiR (2015). Regeringens hantering av risker i statliga bolag. Rapport 2015:15. Avser upp-
gifter om 2014 års bolagsinnehav. 

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/
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myndighetsform.41 Här ska i första hand bolagsform övervägas, 
även om det kan finnas särskilda skäl att frångå denna huvudlinje. 
Ett antal kriterier redovisades under 1990-talet för statliga verk-
samheter som ansågs lämpliga att bolagisera. Det gällde i punkt-
form att 

• konkurrensen på marknaden bör fungera, 

• verksamheten bör vara av betydande omfattning, 

• affärsmässig mognad ska ha uppnåtts, 

• verksamheten ska framgångsrikt kunna stå på egna ben, och att 

• målet för verksamheten bör vara vinst.42 

Ytterligare skäl som anfördes för bolagisering var att verksamheten 
inte innebar myndighetsutövning. De samlade kriterierna har under 
senare år bl.a. åberopats i samband med omregleringen inom flyg-
platsverksamhet och apoteksmarknad och i det återförande i myn-
dighetsform som där skedde av Apoteken Service AB.43 Bolagslös-
ningar kan innebära ett reducerat antal beslutsinstanser jämfört 
med om verksamhet bedrivs i myndighetsform. Aktiebolagsformen 
bedöms också skapa tydlighet i ansvars- och rollfördelningen mel-
lan ägare, styrelse och ledning. Förutsättningar finns därför för en 
snabbare beslutsprocess, vilket underlättar samverkan med andra 
parter.44 

En extern genomgång av flertalet statliga bolag genomfördes 
2011 på Finansdepartementets uppdrag. Det noterades i samband 
med genomgången att det för en mindre grupp bolag, däribland 
Telia Company och Teracom, saknades entydiga skäl till fortsatt 
statligt ägande utifrån riksdagens kriterier. Riksrevisionen har där-
efter i en egen granskning uttryckt att de delar denna syn.45 Revi-
sionen rekommenderade i sin rapport regeringen att fortsatt nog-
grant utvärdera och informera om motiven för ägande i varje en-
skilt statligt ägt bolag. Man förordade vidare återkommande rap-

                                                                                                                                                          
41 Prop. 1997/98:136. 
42 Prop. 1992/93:100 bil. 1, prop. 2009/10:16, s. 10, samt Ds 2012:21, s. 62 ff.  
43 Ds 2012:21. 
44 Prop. 2009/10:16, s. 9–10.  
45 Riksrevisionen (2017). Statens bolagsinnehav – Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet. 
RiR 2017:1, s. 7. 
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portering till riksdagen.46 Revisionen hänvisar till riksdagens fast-
ställande av 2007 års budgetproposition, där olika skäl för fortsatt 
statligt ägande av bolag angavs. Dessa skäl var att 

• bolaget lyckas bättre med staten som ägare, 

• marknadsförhållanden innebär att minskat statligt ägande för-
sämrar konkurrensen eller motverkar god sysselsättningsut-
veckling, och att 

• bolaget svarar mot viktiga nationella intressen eller har sam-
hällsuppdrag som svårligen kan hanteras utan ett statligt infly-
tande.47 

Konkurrensutsatt verksamhet bör som grundprincip bedrivas i 
privat regi, men viktiga nationella tillgångar, t.ex. central infra-
struktur, kan motivera statligt bolagsägande.48  

Den s.k. ägarutredningen redovisade 2012 förslag om hur statlig 
verksamhet i bolagsform kunde organiseras i mer samlad form.49 
Utredningen förordade bland annat att en självständigt ansvarig, 
professionell organisation för den operativa ägarförvaltningen 
borde läggas in som en länk mellan den politiska och ägarstrate-
giska styrningen från riksdag och regering och de enskilda bolagen. 
Ett särskilt förvaltningsbolag föreslogs med ansvar för ägarförvalt-
ningen av bolag med skapande av samhällsnytta som huvudsakligt 
ägaruppdrag. En sådan mer omfattande förändring har dock inte 
kommit till stånd. 

Regeringen lämnade i sin redogörelse till riksdagen 2016 om de 
statliga bolagen information om att den statliga ägarpolicyn och 
riktlinjer för företag med statligt ägande skulle revideras under året. 
Samtidigt angavs att det övergripande målet för regeringen var att 
bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de sär-
skilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. En förutsättning för 
detta var att bolagen ges förutsättningar att utvecklas och fortsätta 
konkurrera på sina marknader. Staten ska vara en aktiv, professio-
nell ägare med fokus på långsiktigt värdeskapande.50 I budgetpro-

                                                                                                                                                          
46 Ibid. 
47 Prop. 2006/07:1, utgiftsområde 24, s. 58, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62. 
48 Se bet. 2006/07: NU1, FiU1 samt NU16. 
49 SOU 2012:14. 
50 Skr. 2015/16:140, s. 3. 
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positionen senare under året gavs åter uttryck för denna grundsyn i 
den statliga bolagsförvaltningen. De statliga bolagen avsågs gene-
rera god avkastning med ett balanserat risktagande.51  

Bolagsstyrning 

Styrningsfrågorna är centrala i valet av organisationsform för of-
fentliga åtaganden. Statliga bolag som anförtros offentliga förvalt-
ningsuppgifter är fortfarande privaträttsliga subjekt och utgör inte 
förvaltningsmyndigheter. Även om de fullgör samhällsuppgifter, 
följer bolagen därför inte förvaltningslagens regler utan beslutar i 
enlighet med privaträttens bestämmelser, om annat inte särskilt 
föreskrivits. Så har t.ex. skett inom public serviceområdet.52 I regel 
saknas inslag av myndighetsutövning i statliga bolag, men undantag 
finns, t.ex. bilprovning och postverksamhet. Ytterst avgör riksda-
gen i frågor som gäller bildande, förvärv och avveckling av statliga 
bolag. Riksdagen fastställer också ekonomiska mål för verksamhe-
ten och de samhällsuppdrag som kännetecknar åtskilliga statliga 
bolag. Uppdragen ska framgå av respektive bolagsordnings be-
skrivning av bolagens verksamhet.53 

De styrformer som kännetecknar regeringens styrning av myn-
digheter, som instruktioner, årliga regleringsbrev och särskilda 
uppdrag, förekommer inte på samma sätt då det gäller statliga bo-
lag. Den långtgående delegering av ansvarsfrågor som kan ske inom 
myndighetsvärlden finns inte heller på motsvarande sätt inom bo-
lag.  

Utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning är den svenska 
bolagsstyrningsmodellen. Aktiebolag styrs med aktiebolagslagen 
som övergripande ramverk.54 Bolagsformen bygger på styrning 
genom bolagsordning, ägaranvisningar och beslut i samband med 
bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Samma 
grundläggande regelverk gäller för statliga aktiebolag som för pri-
vatägda bolag avseende årsredovisning, bokföring, värdepapper, 
insider- och konkurrensfrågor. Det innebär också att styrelsen 

                                                                                                                                                          
51 Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 24, s. 86. 
52 SOU 2010:29. 
53 Riksrevisionen (2006). Rapport 2006:11. 
54 Aktiebolagslagen (2005:551). 
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ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess ange-
lägenheter och att det är styrelsens ansvar att fastställa mål och 
strategi för bolagets verksamhet. Bolagets ledning sköter den ope-
rationella driften av bolagets verksamhet. Viss tillämplig EU-
lagstiftning gäller också, t.ex. beträffande marknadsmissbruk och 
dataskydd. Särskilda regler finns även för statligt stöd och eventu-
ella kapitaltillskott från ägarna. Vidare gäller Svensk kod för bo-
lagsstyrning i tillämpliga delar. 

Ägarens uppdrag till bolagen såväl som eventuella samhällsupp-
drag beslutas av riksdagen. Även förändringar av det statliga ägan-
det eller tillskjutande av medel kräver riksdagens bemyndigande. 
Tillskjutande av medel kan ske på två sätt:  
• bolaget kan genomföra en nyemission av aktier som ägaren för-

värvar, ägartillskottet upptas då i det egna kapitalet, och 
• för vissa bolag med samhällsuppdrag betalar staten för ”sam-

hällstjänsten” genom att tillskjuta anslag, som då ingår i resul-
taträkningen tillsammans med bolagets övriga omsättning.  
 

Regeringen ansvarar för ägarstyrningen inom ramen för riksdagens 
uppdrag. För detta har man inom Regeringskansliet etablerat en 
särskild ägarenhet (Enheten för bolag med statligt ägande), som 
under nuvarande mandatperiod har sin hemvist på Näringsdepar-
tementet. Enheten svarar för huvuddelen av företagen med statligt 
ägande.  

Regeringen har utformat ett generellt inslag i sin ägarutövning, 
genom fastställande av särskilda riktlinjer gällande för samtliga 
bolag med statligt ägande, Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag 
med statligt ägande55  (”Ägarpolicyn”). Från och med 2017 har rege-
ringen infört en ordning där Ägarpolicyn beslutas av stämman, 
vilket gör den juridiskt bindande för bolaget.  

Regeringens övergripande mål för det statliga ägandet är att bo-
lagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt 
beslutade samhällsuppdragen utförs väl. För att åstadkomma detta 
behöver bolagen ges förutsättningar och möjligheter att utvecklas 
och fortsätta konkurrera på sina marknader. Enheten för bolag med 
statligt ägande har därför utvecklat en process för att tillsammans 
med respektive bolags styrelse och ledning formulera lämpliga 
                                                                                                                                                          
55 Den nu gällande policyn beslutades av regeringen 2016-12-22. 
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ekonomiska mål. För bolag med särskilt samhällsuppdrag formule-
ras även s.k. uppdragsmål. För vissa av dessa bolag formuleras där-
till en särskild ägaranvisning, där samhällsuppdraget preciseras yt-
terligare. Ägaranvisningen beslutas liksom angivna uppdragsmål av 
stämman, för att bli juridiskt bindande för bolaget. Övriga inslag i 
bolagsstyrningen avser val av styrelseledamöter och ordförande, 
också det vid stämman. 

Näringsdepartementet har förvaltningsansvar för majoriteten av 
de statligt ägda bolagen men även andra departement berörs. För-
valtningsansvar finns således även vid Finansdepartementet, Kul-
turdepartementet, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet. 
De olika departementens statsråd och politiska ledning träffar re-
gelbundet styrelseordförande och ledning hos de statligt ägda bola-
gen vid s.k. ägardialog. Under denna dialog sker uppföljning av 
uppdragsmål och ekonomiska mål. Utfall gentemot mål diskuteras, 
liksom eventuella åtgärder som planeras för att nå målen. Även de 
av styrelsen fastställda strategiska målen inom området hållbart 
företagande, ett ansvar som styrelserna ges genom Ägarpolicyn, 
följs upp inom ramen för ägardialogen. Vid ägardialogen diskuteras 
även för bolagets verksamhet aktuella frågor av väsentlig karaktär. 
De statliga bolagens styrelseordföranden åläggs vidare ett särskilt 
samordningsansvar för styrelsen gentemot ägarna inför viktiga av-
göranden.56  

Tydliga uppdragsmål gör det möjligt att följa upp hur väl bola-
gen uppfyller sina samhällsuppdrag. I första hand handlar det om 
att säkerställa att samhällsuppdragen genomförs men även verk-
samhetens kostnader behöver tydliggöras i relation till lönsamhet 
och värde. Formulering av mål och de uppföljningar och rapporte-
ringar som görs ökar tydligheten för riksdag och andra intressen-
ter. Vissa bolag med särskilda samhällsuppdrag behöver också eko-
nomisk förstärkning och erhåller anslag över statsbudgeten.57 

Statens ägarpolicy fäster även vikt vid frågor som gäller hållbart 
företagande, vilket innebär ansvarsfullt agerande med avseende på 
miljö, internationella åtaganden, affärsetik och skäliga villkor för 
anställda och kunder. Ägarpolicyn omfattar vidare riktlinjer för 
bolagens externa rapportering, där målet är samma transparens som 

                                                                                                                                                          
56 Ibid. 
57 Skr. 2015/16:140, s. 26–27.  
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i börsnoterade bolag, samt ersättningsriktlinjer för ledande befatt-
ningshavare.58 

 De statliga aktiebolagens styrelser och ledning säkerställer att 
bolagen agerar i enlighet med uppdrag och lagstiftning och ansvarar 
för den operativa verksamheten. Övergripande ansvarsfrågor regle-
ras i aktiebolagslagen. Civilrättsligt ingångna avtal präglar den lö-
pande verksamhetens förhållningssätt till omvärld och marknad. En 
särskild form av styrning utgörs av avtal eller överenskommelser 
mellan staten och vissa statliga bolag, t.ex. för att säkerställa lång-
siktiga offentliga åtaganden. Exempel på sådan styrning ges i senare 
kapitel. 

Det statliga regelverket för myndigheters hantering av offent-
lighet och sekretess är inte tillämpligt för statliga aktiebolag. I bo-
lagen upprättade eller inkomna handlingar kan således inte betrak-
tas som offentliga. Myndigheter kan däremot ha anledning åberopa 
sekretess beträffande från bolag inkomna handlingar.  

Riksdagens ledamöter har rätt att närvara vid stämma i bolag 
med statligt majoritetsägande om bolaget har minst 50 anställda. 
Rättigheten bör enligt statens ägarpolicy vidgas ytterligare, så att 
såväl riksdagsledamöter som allmänhet har närvarorätt vid stäm-
man.59  

Riksrevisionen konstaterade i en granskning 2006 att det då fö-
relåg en betydande variation i den formella styrningen av de statliga 
bolagen, särskilt beträffande de bolag som hade samhällsuppdrag. 
Skillnader kunde t.ex. avse hur konkret målen utformats, avväg-
ningen mellan uppdragsmål och ekonomiska mål samt i vilken ut-
sträckning styrdokument utöver bolagsordning formellt fastställts 
av bolagsstämman.60 Antalet bolag har sedan dess minskat och 
styrningen har som framgått ovan utformats mer enhetligt, bl.a. 
genom en mer samlad ägarförvaltning. 

                                                                                                                                                          
58 Ibid. 
59 Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. Beslutad 16 december 
2016, s. 6. 
60 Riksrevisionen (2006). Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11. 



Bakgrund      

36 

Finansiering 

Grundläggande finansieringsprinciper skiljer sig mellan myndighe-
ter och bolag. Bolag utgör egna juridiska personer skilda från staten 
och finansieras därför i huvudsak genom egen försäljning av va-
ror/tjänster. I viss utsträckning kan beslut om anslagsfinansiering 
bli aktuellt, i regel i anslutning till definierade samhällsuppdrag. 
Samhall AB erhåller således anslagsmedel som lönebidrag. Genom 
regleringsbrev till Kammarkollegiet avsätts på årsbasis s.k. mer-
kostnadsersättning, ytterligare medel till Samhall AB tillgängliggörs 
genom Arbetsförmedlingens disposition.61 Bolagets huvuduppgift 
är att producera efterfrågade varor och tjänster och därigenom 
skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med 
funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen avgör efter samråd med 
bolaget vilka som får arbete på Samhall.62 

På liknande sätt avsätts årliga bidrag för kvalitetsförstärkande 
insatser inom kulturområdet genom ramanslag till de statliga bola-
gen Dramatiska Teatern AB och Kungliga Operan AB.63 Behovet 
av budgetmedel anges av bolagen i årliga budgetunderlag, på mot-
svarande sätt som gäller för statliga myndigheter. 

För bolag sker upplåning av kapitalbehov på marknaden medan 
myndigheters upplåning normalt sker genom Riksgäldskontoret. 
Myndigheters låneramar fastställs i den samlade statliga budgetpro-
cessen genom årliga riksdagsbeslut. Formellt kan riksdagen besluta 
att statligt ägda bolag ska få uppta lån genom Riksgälden, så sker 
dock endast i undantagsfall. Ett exempel är den låneram som ge-
nom regleringsbrev tillhandahålls Kungliga Operan AB för renove-
ring och ombyggnation.64 Riksdagen fastställer i regel inte lånera-
mar för statliga bolags lån till egna anläggningstillgångar. Full kost-
nadstäckning behöver inte heller ske för avgiftsfinansierad verk-
samhet som hos myndigheter. Såväl underskott som vinst är möj-
liga, avgörande är bolagets solvens och långsiktiga finansiella förut-
sättningar. Syftet är för flertalet bolag ytterst att långsiktigt gene-
rera vinst till statskassan. 

                                                                                                                                                          
61 Regleringsbrev till Kammarkollegiet respektive Arbetsförmedlingen för 2017 avseende 
anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 
62 Samhalls bolagsordning, ägaranvisning samt https://samhall.se/vart-uppdrag, 2017-04-03. 
63 Regleringsbrev till Kammarkollegiet för 2017 avseende anslag 2:1. 
64 Regleringsbrev till Riksgäldskontoret för 2017, uppdrag 7. 

https://samhall.se/vart-uppdrag
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Bolagsstämman utser auktoriserade revisorer, som reviderar bo-
lagets ekonomiska redovisning. Riksrevisionen har därtill möjlighet 
att granska bolag där verksamheten är reglerad i lag eller staten 
genom ägande har ett bestämmande inflytande, s.k. förordnandere-
vision.65 Statsmakterna har återkommande betonat vikten av att 
förutsättningarna för statlig insyn och kontroll i statliga verksam-
heter inte ska påverkas negativt av valet mellan bolag och myndig-
het som verksamhetsform. Riksrevisionen har därför rätt att även 
inom ramen för effektivitetsrevisionen granska bolagens verksam-
het. Sådana granskningar har avsett enskilda bolag, verksamheter 
eller särskilda frågor som rört regeringens förvaltning av bolagen.66 

Kompetensförsörjning 

Bolagens förutsättningar innebär en förhållandevis flexibel finan-
siell situation jämfört med de statliga förvaltningsmyndigheterna. 
Sådan flexibilitet kan även gälla andra områden. Hit hör friare for-
mer för kompetensförsörjning och lönebildning i bolagen, vilket 
kan hävda verksamhetens behov av personal och nyckelkompeten-
ser. Krav kan vid anställning normalt inte ställas på svenskt med-
borgarskap, vilket kan vara behörighetsvillkor i domstol, förvalt-
ningsmyndighet eller affärsverk.67 Ersättningsfrågor inom de stat-
liga bolagen behandlas i statens ägarpolicy, som också berör an-
ställningsvillkor för ledande befattningshavare. Det anges där att 
den totala ersättningen ska vara rimlig, väl avvägd och bidra till god 
etik och företagskultur, samtidigt som den ska vara konkurrens-
kraftig.68 Vissa arbetsrättsliga skillnader kan föreligga mellan myn-
dighet och statliga bolag, lagen om offentlig anställning gäller t.ex. 
inte inom privaträttslig verksamhet. 

                                                                                                                                                          
65 Lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. 
66 Se bl.a. Ekonomistyrningsverket (2008), Att verka genom andra, kartläggning av organ 
med statligt åtagande, Rapport 2008:34. 
67 5–6 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning.  
68 Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. Beslutad 16 december 
2016. 
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Tillsyn och kontroll 

Aktiebolag kan, beroende på verksamhet, stå under olika former av 
tillsyn. Bolag som bedriver finansiell handel kan t.ex. stå under 
Finansinspektionens tillsyn, Länsstyrelser utövar tillsyn över de 
bevakningsföretag som har sitt säte inom respektive län, etc. De 
största revisionsbyråernas revision av främst marknadsnoterade 
aktiebolag kvalitetskontrolleras regelbundet inom ramen för Revi-
sorsnämndens tillsynsverksamhet. Även andra former av gransk-
ning kan förekomma. En aktieägare kan föreslå att Bolagsverket 
ska utse en särskild granskare som ska granska aktiebolagets för-
valtning och räkenskaper under viss förfluten tid, eller vissa åtgär-
der eller förhållanden i aktiebolaget. Det krävs att ägare till minst 
en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av aktierna företrädda 
på stämman röstar för förslaget för att Bolagsverket ska utse en 
särskild granskare.69 

De statliga bolagen kan även omfattas av Justitieombudsman-
nens och Riksrevisionens granskningar. Revisionens granskningar 
kan gälla vissa bolag eller verksamheter, men även regeringens ar-
bete med att utveckla motiv och målbild för den statliga bolags-
verksamheten. Mer avgränsade frågor kring riskhantering och pre-
stationer i statliga bolag har också varit föremål för granskning.70 
Revisionens uppmärksamhet kan vidare riktas mot särskilda mark-
nader där statliga bolag är verksamma. Det har bl.a. berört området 
mediepolitik och public service, där det statliga bolaget Teracom 
Group AB (”Teracom”)71 ansvarat för distribution av marksänd 
radio och tv.72 

Riksrevisionen förbereder f.n. insatser för en systematisk 
granskning av statliga bolags prestationer. Avsikten är att granska 
hur väl bolagen uppfyller de grundläggande krav som ställs på bolag 
samt de ytterligare krav staten ställer i egenskap av ägare.73 

                                                                                                                                                          
69 www.bolagsverket.se 
70 Riksrevisionen (2017, 2015), Statens bolagsinnehav, RiR 2017:1, respektive Regeringens 
hantering av risker i statliga bolag, RiR 2015:15. 
71 Utredningen använder fortsättningsvis benämningen Teracom. 
72 Riksrevisionen (2016). Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och krisbered-
skap. RiR 2016:18. 
73 http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/, 2017-03-09. 

http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/
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2.2 Tidigare organisatoriska överväganden kring 
Rakelsystemet 

Förslaget om en utvecklad och säker kommunikationslösning för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar svarar 
mot utvecklingsbehov som tar sin grund i nuvarande Rakelsystem, 
Radiokommunikation för effektiv ledning. En rad bedömningar 
gjordes inför införandet, t.ex. då det gäller användarkrets, ägarskap 
och förvaltning av systemet. Organisering och fördelning av olika 
roller diskuterades, utan att självklara lösningar alltid kunde identi-
fieras.  

Förutsättningarna för införandet av Rakel utreddes under en 
följd av år. Under planeringsarbetet förordades i slutskedet en na-
tionellt täckande tjänsteupphandling.74 Statskontoret uppdrogs år 
2000 att förbereda och genomföra en sådan upphandling, men kon-
staterade att otillräckliga förutsättningar förelåg med avseende på 
bl.a. betalningsvilja hos användarna och kretsens omfattning. Stats-
kontoret uppmärksammade också regleringsmässiga oklarheter, där 
upphandling av tjänsten och utanordning av för tjänsten nödvän-
diga frekvenser inte självklart kunde förenas och mötas på leveran-
törssidan. Fortsatta utrednings- och förhandlingsinsatser föregick 
därefter riksdagsbeslut 2003 om ekonomiska ramar och införandet 
av Rakel. Utgångspunkter var bland annat att redan investerad in-
frastruktur så långt möjligt skulle användas, att användarkretsen 
främst bestod av s.k. skydds- och säkerhetsmyndigheter och att 
staten skulle stå som ägare av det gemensamma systemet.  

Den finansieringsmodell som bedömdes som lämplig var en in-
ledande anslagsfinansiering, påföljande lånefinansiering samt an-
vändaravgifter.75 Försvarets materielverk genomförde upphand-
lingen, varefter Krisberedskapsmyndigheten 2004 fick ansvar för 
införande, förvaltning och utveckling av systemet. Beslutet anknöt 
till den nya lagstiftning som möjliggjorde tillstånd att använda ra-
diosändare inom ett frekvensutrymme utan allmän utlysning för 
sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa.76 

                                                                                                                                                          
74 SOU 1998:143. 
75 SOU 2003:10. Granskningar från Statskontoret och Riksdagens revisorer (2002/03:5) 
tillför också beskrivningar av bakomliggande arbete och förutsättningar. 
76 3 kap. 6–8 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
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Rakelsystemet byggdes successivt ut i ett antal regionala etapper 
med vidgad användarkrets och färdigställdes 2010. Ansvaret över-
fördes redan 2009 till Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, då myndigheten inrättades. Drift, kundstöd och service 
hade tidigare upphandlats som tjänster av ett privat konsortium 
men upprätthålls sedan 2015 efter förnyad upphandling på MSB:s 
uppdrag av det statligt ägda bolaget Teracom. 

Vid en tillbakablick kan noteras att ansvaret för ägande och ut-
veckling av Rakelsystemet, liksom dess löpande drift och förvalt-
ning, initialt inte självklart bedömdes ligga på viss myndighet eller 
statligt bolag. Utvecklingen kom att lägga en rad av dessa roller på 
Krisberedskapsmyndigheten, senare överfört till MSB. Där förena-
des ansvarighet för kravställande och funktionalitet i systemet, 
marknadsföring gentemot nuvarande och potentiell användarkrets, 
bedömning av medelsbehov, ägande och investeringsplaner för 
anläggningstillgångarna, ansvar för drift och underhåll samt tillsyn 
av att systemet lever upp till ställda krav. Drift, service och kund-
stöd, dvs mer operativ förvaltning, har genom åren upphandlats 
som tjänst, vilket öppnat för olika typer av aktörer att lämna an-
bud. Det har således inte på förhand kunnat anges om statlig eller 
privaträttslig aktör skulle ansvara för de viktiga och säkerhetskri-
tiska uppgifter som rör drift, underhåll, service och operativ be-
manning av systemet. Återkommande upphandlingsbehov har vi-
dare inneburit bristande kontinuitet i ansvarstagandet för denna 
operativa del av systemet. Den samhällsförändring och det föränd-
rade omvärldsläge som utvecklats under senare år ställer dessa frå-
gor i ett nytt sammanhang, vilket bl.a. framgår av utredningens 
rapport Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7. 

2.3 Anknytande utredningsinsatser 

1.4.1 Statens bredbandsinfrastruktur 

Utredningen ska i enlighet med tilläggsuppdraget beakta det arbete 
som redovisats i utredningen Statens bredbandsinfrastruktur som 
resurs (SOU 2016:1). Utredningen föreslog vägar mot förbättrad 
samordning av befintliga och utbyggda bredbandsresurser mellan 
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statliga aktörer, närmast Trafikverket, Affärsverket svenska kraft-
nät, Vattenfall AB och Teracom. Utredningens direktiv slog fast att 
en förbättrad samordning kan underlätta bredbandsutbyggnaden i 
hela landet och även leda till minskade kostnader och ökad säkerhet 
och robusthet i näten.77 Det konstaterades i utredningens betän-
kande att offentliga aktörer inte ska bedriva kommersiell verksam-
het i konkurrens med privata aktörer men att det offentliga inslaget 
ibland kan vara berättigat om allmänintressen inte tillgodoses av 
marknaden. Offentliga aktörer borde då, enligt utredningen, agera 
så neutralt som möjligt och bidra till att bredbandsaktörer på 
marknaden i ett senare förädlingsskede fick tillgång till infrastruk-
turen på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor.78 

I utredningen om den framtida bredbandsinfrastrukturen be-
gränsades förslagen till s.k. stamnät och mellanortsnät, de mer fin-
fördelade accessnäten omfattades inte. Det konstaterades att stat-
liga aktörer var verksamma på den nationella marknaden för kom-
munikation över långa avstånd och disponerade ett unikt och om-
fattande kanalisationsutrymme längs vägar, järnvägar och kraftled-
ningar. Utredningen förslag anknöt i vissa delar till det nu aktuella 
tilläggsuppdraget kring säker mobil kommunikation, som bl.a. rör 
hur samutnyttjandet av statlig infrastruktur för ett stamnät ska 
kunna säkerställas. Bland annat föreslogs i bredbandsutredningen 
viss utveckling av ekonomiredovisningen hos Trafikverket och 
Affärsverket svenska kraftnät, årliga samråd med Post- och telesty-
relsen, PTS, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Likaså föreslogs viss anpassning av bolagsstyrningen avse-
ende Vattenfall AB och Teracom för att underlätta fullföljandet av 
regeringens bredbandsmål. Ett särskilt regeringsuppdrag föreslogs 
till berörda myndigheter för att utveckla och formalisera samverkan 
kring myndigheternas bredbandsstruktur, där även de statliga bola-
gen skulle inbjudas. Utredningen hänvisade vidare till den gransk-
ning som Riksrevisionen rapporterade 2013 kring statens helägda 
innehav av infrastruktur inom området. Revisionen konstaterade då 
att regeringens styrning av berörda myndigheter och bolag var 
otillräcklig. Revisionen bedömde att det fanns en samordnings-
potential i det statliga innehavet med avseende på bredbandsmålet 

                                                                                                                                                          
77 Dir. 2014:118 och 2015:41. 
78 SOU 2016:1. 
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och att positiva effekter även kunde uppstå beträffande konkurren-
sen på marknaden.79 

2.3.1 Samverkan säkra samhällsnät 

Trafikverket och Teracom har i form av en förstudie dokumenterat 
och belyst förutsättningar för ett statligt ägt myndighetsnät. Tra-
fikverket äger ett landsomfattande fiberstamnät och Teracom ett 
nationellt radiolänkstamnät. Förstudien pekar på de möjligheter 
som kan finnas att säkra en gemensam nätlösning, där även ytterli-
gare resurser skulle kunna prövas, t.ex. Affärsverket svenska kraft-
näts landsomfattande fiberstamnät. Förstudien utgör ett resultat av 
löpande och ännu pågående diskussioner mellan de berörda statliga 
aktörerna.80 

2.3.2 Kommunikationslösningar med synnerliga 
säkerhetskrav 

En utredningsinsats kring statens kommunikationslösningar inom 
områden med synnerliga säkerhetskrav har nyligen avslutats. Det 
gäller det arbete under Försvarsdepartementet om Försörjningen av 
statens behov av it/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö 
2014:A), som slutrapporterades i februari 2017. Det nu aktuella 
tilläggsuppdraget kring säker mobil kommunikation har berörings-
punkter med detta arbete, främst då det gäller gemensamma aktö-
rer, viss infrastruktur samt organisatoriska frågor. En strävan har 
varit att vid genomförandet av tilläggsuppdraget kring säker mobil 
kommunikation ta hänsyn till de utvecklingslinjer som föreslagits 
gälla för tjänster med synnerliga säkerhetskrav.   

2.3.3 112-utredningen 

Tilläggsuppdraget om organisatorisk och infrastrukturmässig lös-
ning för utveckling av säkert kommunikationssystem för aktörer 
                                                                                                                                                          
79 Ibid., samt RiR 2013:5. 
80 Trafikverket och Teracom (2016). Förstudie samverkan säkra samhällsnät. Version 1.2, 
2016-11-21. 
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inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, anknyter även till 
den pågående offentliga 112-utredningen om en samordnad alarme-
ringstjänst (Ju 2016:03).81 Utredningen ska ta fram förslag på hur 
en nationell funktion för samhällets alarmeringstjänst ska kunna 
inrättas. Utredningen ska även behandla vilken organisationsform 
som ska förordas för en sådan funktion och bl.a. analysera om en 
framtida bolags- eller myndighetsform är mest ändamålsenlig.82 
Det kan i sammanhanget finnas skäl att se över de samlade argu-
menten för hur samhällsuppdrag inom krisberedskapsområdet och 
ansvar för säkra informationsbärare och system organiseras, liksom 
den samordning som kan visa sig nödvändig inom staten. En sådan 
mer omfattande analys ingår dock inte i utredningens uppdrag. 

2.3.4 Övriga anknytande utredningar 

Statliga myndigheters möjligheter att med bibehållen säkerhet 
kunna samverka med externa aktörer beträffande känsliga uppgifter 
berörs i en offentlig utredning om Utkontraktering av säkerhets-
känslig verksamhet, sanktioner och tillsyn.83  

På mer övergripande nivå behandlas i den offentliga utredningen 
Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet statens behov av att 
kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i sam-
hället.84 Det gäller bl.a. åtgärder som behöver vidtas för att åstad-
komma ett ökat skydd av totalförsvaret vid upplåtelse av viktigare 
infrastruktur, t.ex. för telekommunikation. 

Dessa båda utredningar har ännu inte hunnit påbörja sitt arbete 
men förväntas ta sig an mer generella frågor av betydelse också för 
förutsättningarna att utveckla en säker mobil kommunikationslös-
ning i statlig regi.   

                                                                                                                                                          
81 Dir. 2015:113 och dir. 2017:23. 
82 Dir. 2015:113, s. 10-11. 
83 Dir. 2017:32. 
84 Dir. 2017:31. 
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3 Alternativa modeller för 
samhällsuppdraget – en 
jämförelse 

3.1 Jämförelser mellan myndighet och bolag 

I tidigare kapitel har förutsättningarna för statliga myndigheter, 
affärsverk och bolag redovisats med avseende på en rad olika 
aspekter. I detta kapitel ges inledningsvis en mer samlad och över-
siktlig jämförelse utifrån vissa utgångspunkter som bedöms avgö-
rande för utvecklingen av en säker kommunikationslösning. Det 
gäller främst möjligheterna till direkt statlig kontroll och rådighet 
genom reglering och styrning av hur lösningen utformas och för-
valtas. Vidare utgör finansiella förutsättningar, upphandlingsfrågor 
samt tillsyns- och kontrollfrågor viktiga aspekter på lösningen, där 
associationsformen kan få betydelse. Ytterligare förhållanden, som 
närhet till marknad, kompetensmässiga förutsättningar och andra 
mjukare variabler diskuteras. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av hur olika ansvarsmo-
deller kan utformas i valet mellan ansvarig myndighet, bolag eller 
en kombinerad lösning där såväl myndighet som bolag ges definie-
rade ansvarsroller. 

3.1.1 Reglering och styrning 

De grundläggande förutsättningarna för att som ett offentligt åta-
gande bedriva samhällsviktig verksamhet genom tillhandahållande 
av varor och tjänster, ser olika ut för myndigheter och statliga bo-
lag. I mer generell mening kan sägas att förvaltningsmyndigheter 
och affärsverk till stora delar arbetar i enlighet med det offentlig-
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rättsliga regelverket för staten, vilket också ger förutsättningar för 
mer direkt insyn, medelstilldelning och styrning från riksdag och 
regering. Aktiebolag med dominerande statligt ägande är fristående 
juridiska personer som är verksamma inom det privaträttsliga re-
gelverket. De förutsätts i regel verka inom konkurrensdrivna om-
råden där ett huvudsakligt mål oftast är att vinst ska genereras till 
statskassan. 

Betydelsen av skilda förutsättningar för insyn, finansiering och 
styrning ska inte överbetonas. Såväl det offentliga som privaträtts-
liga regelverket medger regering och riksdag en effektiv styrning, 
vilket gäller för såväl myndigheter som bolag. Staten kan i egenskap 
av dominerande ägare ges den insyn och hantera de finansiella för-
hållanden som erfordras i bolagen. Överlapp i förutsättningar före-
kommer också mellan olika verksamhetsformer, där vinstmål och 
samhällsuppdrag liksom graden av styrning kan ta sig skilda uttryck 
för såväl myndigheter som bolag. I nedanstående tabell ges en 
summarisk jämförande översikt då det gäller grundläggande former 
för reglering och styrning för förvaltningsmyndigheter, affärsverk 
och statliga aktiebolag. 

Det har i olika sammanhang framförts argument som talar för 
att myndighetsformen ger regeringen och ytterst riksdagen mer 
direkta förutsättningar för styrning, transparens och insyn i verk-
samheten. Det sammanhänger med att myndigheterna utgör en del 
av staten och att bugetprocessens utformning innebär återkom-
mande prövningar av resurser och verksamhet. Utredningens be-
dömning är som tidigare framgått att möjligheterna till insyn och 
styrning inte innebär avgörande skillnader mellan myndigheter och 
bolag, utan snarare sammanhänger med tillämpningen av de in-
strument som utformats för myndighets- respektive bolags-
styrning. Det är således verksamhetens karaktär som avgör behovet 
av återkommande insyn, prövning och styrning, snarare än att 
gränserna för detta sätts av associationsformen. Aktiebolagslagen 
innebär emellertid en i viss mening principiell skillnad, där aktiebo-
lagets ledning förväntas tillvarata och agera i bolagets intresse på ett 
sätt som inte i motsvarande utsträckning gäller för myndighet.  
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Tabell 3.1 Reglering och styrning av statlig verksamhet i förvaltnings-
myndighet, affärsverk och aktiebolag85  

Översikten är schabloniserad och inte uttömmande 

Komponent Förvaltningsmyndighet Affärsverk Statligt bolag  

Rättssubjekt Del av staten Del av staten Egen juridisk person  

Lagstiftning Offentligrättslig Offentligrättslig Privaträttslig  

 Förvaltningslagen Förvaltningslagen Aktiebolagslagen  

Förvaltnings- 

uppgifter 

Ja Ja Med lagstöd  

Kan utfärda  

föreskrifter 

Ja Ja Nej  

Tillsyn genom Riksrevisionen, 

JO, JK 

Riksrevisionen, 

JO, JK 

Val av revisorer på bo-
lagsstämma86 

 

Riksdagens insyn Budgetpropositionen 

Insyn via JO, JK 

Budgetpropositionen 

Insyn via JO, JK 

Regeringen återrapporte-
rar, riksdagsledamöter 
har närvarorätt vid 
bolagsstämma, ekonomisk 
rapportering 

 

Regeringens  

styrning 

Styrdokument och  

dialoger 

Styrdokument och 
dialoger 

Bolagsstämma, ägar-
anvisningar och dialoger 

 

Styrdokument Instruktion, reglerings-
brev, uppdrag 

Instruktion, regle-
ringsbrev, uppdrag 

Statens ägarpolicy, 
ägaranvisningar, bolags-
ordning, avtal 

 

Författningsstyr-
ning 

Förordning Förordning Lag  

Ledningsform Gd och styrelse,  

regeringen utser 

Gd och styrelse, 
regeringen utser 

Bolagsstämman utser 
styrelse, som utser Vd 

 

Mål 

 

Samhällsuppdrag87 Samhällsuppdrag 

Finansiella mål 

Finansiella mål88 

Uppdragsmål 

 

Finansiering Anslag, avgifter, försälj-
ning 

Avgifter, försäljning, 
i vissa fall anslag 

Försäljning, i vissa fall 
anslag 

 

Skatt Nej Skattemotsvarighet Ja  

Större investering, 
förvärv/försäljning 

Riksdagen Riksdagen Bolagets beslut, ska 
samordnas med ägaren89 

 

Lagen om offentlig 
upphandling 

Ja Ja Om bolaget bedöms som 
upphandlande myndighet 

 

                                                                                                                                                          
85 Utvecklad från tidigare översikter i bl.a. Trafikanalys (2011), PM 2011:12. 
86 I bolag med statligt majoritetsägande förfogar staten över de beslut som fattas av bolags-
stämman. Riksrevisionen kan granska. 
87 Finansiella mål kan även finnas hos förvaltningsmyndigheter. 
88 Benämns ofta ekonomiska mål. 
89 Avser beslut/investeringar som förändrar bolagets riskprofil eller strategiska inriktning. 
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De granskningar som gjorts av regeringens styrning av statliga bo-
lag har bland annat pekat på vikten av att utnyttja de möjligheter 
till styrning som aktiebolagslagen ger och att detta behöver ske på 
rättsligt bindande sätt. Verksamhetsmålen i statliga bolag har heller 
inte alltid utformats så konkret som de finansiella målen, vilket kan 
innebära att de senare prioriteras.90 

Det för myndigheter gällande regelverket är väl anpassat för 
olika typer av myndighetsutövning och därmed gällande krav på 
offentlighet, rättssäkerhet och effektivitet. Sådana verksamhets-
uppgifter bedrivs därför i allt väsentligt i myndighetsform. Offent-
liga åtaganden i form av varor och tjänster kan även tillhandahållas 
genom statliga bolag. En lång rad sådana exempel finns i anslutning 
till olika samhällsuppdrag som knutits till statliga bolag. En förut-
sättning för detta är väl anpassad reglering, genom lag eller avtal, 
samt att lämpliga former för styrning, kontroll och tillsyn också 
utformas. Staten förvaltar eller har i dagsläget stora ägarintressen i 
drygt 40-talet aktiebolag, därtill ett antal stiftelser. En rad problem 
som kan uppstå då staten och andra offentliga aktörer agerar på 
marknaden har påtalats. Det gäller inte minst sammanblandning av 
olika roller hos de offentliga aktörerna, som myndighetsuppgifter 
och näringsverksamhet. Risker kan uppstå i ett konkurrensper-
spektiv om myndigheter eller bolag har informationsövertag som 
kan nyttiggöras i affärsverksamhet, om de medverkar till annan 
form av marknadspåverkan eller om staten lämnar otillåtna sub-
ventioner.91 

Den huvudprincip som gäller är att staten inte ska bedriva kon-
kurrensutsatt verksamhet där det finns fungerande konkurrens. 
För vissa delmarknader kan dock de kommersiella incitamenten 
vara för svaga, vilket kan utgöra grund för staten att utveckla verk-
samhet som det finns ett behov i samhället av att tillgodose. Andra 
skäl för staten att bedriva konkurrensutsatt verksamhet kan vara 
behov av att upprätthålla viss kompetens, som marknadsaktivitet 
kan generera eller medverka till. Samhällsintressen kan också inne-
bära att staten mer aktivt tar ansvar för en verksamhet där det of-
fentliga åtagandet behöver säkras kvalitativt eller säkerhetsmässigt. 

                                                                                                                                                          
90 Riksrevisionen (2006). Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11, s. 9. 
91 SOU 2007:49, s. 69. 
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Dessa synsätt och en rad därtill knutna kriterier har bland annat 
åberopats i den omregleringen som skett av apoteksmarknaden.92 

Styrning genom överenskommelser och avtal 

Statens styrning av övergripande och långsiktiga samhällsuppdrag 
sker inte sällan i form av särskilda överenskommelser eller avtal där 
en eller flera myndigheter eller bolag är inblandade. Sådana över-
enskommelser kan träffas mellan myndigheter eller i avtalsform 
mellan staten och statliga bolag. Avtal med bolag kan ha karaktären 
av styrningsavtal där bolag har uttalade samhällsuppdrag. Exempel 
finns inom staten på särskilt inrättade samverkansformer av olika 
karaktär, det kan gälla lösare nätverk eller fastare konstellationer.93 
Till de frågor som kan kräva särskild omsorg då flera myndigheter 
samverkar, hör hantering av sekretess och personuppgifter. Ömse-
sidiga överenskommelser mellan staten och statliga bolag utgör en 
möjlighet att mer direkt ange verksamheter och förväntade utfall 
för offentliga åtaganden i bolagsregi, vilket även formmässigt an-
knyter till bolagens normala förhållningssätt till marknad och om-
värld. Särskilda överenskommelser kan också träffas mellan staten 
och kommunerna.  

Några exempel på samhällsuppdrag hos statliga bolag inom olika 
områden redovisas nedan. 

Public service 

Public service utgör ett samhällsåtagande som sträcker sig nästan 
hundra år bakåt i tiden. Verksamheten innebar inledningsvis mo-
nopol för radiosändningar och senare tv-sändningar och inleddes i 
och med etablerandet av AB Radiotjänst 1925. Ett särskilt sam-
hällsansvar kommer numera till uttryck i uppdraget till utpekade 
statliga programbolag att verka i allmänhetens tjänst, oberoende av 
politisk styrning, kommersiella eller andra intressen. Den organisa-
toriska formen för detta avser att garantera finansiella förutsätt-
                                                                                                                                                          
92 Se bl.a. Ds 2012:21. 
93 Exempel på det senare är samverkansrådet mot organiserad brottslighet med ett tiotal 
samverkande myndigheter och samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) med 
ett halvdussin av regeringen utpekade samverkande myndigheter. 
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ningar att utveckla en oberoende verksamhet med hög legitimitet, 
kvalitet och relevans, samtidigt som erforderlig ägarstyrning ut-
formas av staten. Riksdagen beslutar om uppdraget och regeringen 
sätter ramarna. Övergripande och återkommande beslut om sex-
åriga sändningstillstånd fattas av riksdagen, villkoren för dessa till-
stånd är kopplade till medelstilldelning och meddelas årligen av 
regeringen. Villkoren ska även godkännas av de berörda statliga 
public service-bolagen, vilket ersätter en tidigare ordning med av-
tal.94  

De statliga public service-bolagen Sveriges Radio AB, Sveriges 
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ägs sedan 1997 av 
en särskild förvaltningsstiftelse. Stiftelsen bildades genom riks-
dagsbeslut för att främja bolagens oberoende och har ingen roll i 
tilldelningen av medel till bolagen eller då det gäller bolagens orga-
nisation och verksamhetsinriktning. En av stiftelsens viktigaste 
uppgifter är att utse styrelseledamöter i bolagen.95 

Riksdagen anvisar årligen medel till programföretagen från 
Riksgäldskontorets rundradiokonto.  Till rundradiokontot förs alla 
inbetalda radio- och TV-avgifter.96 Gällande anlagsvillkor omfattar 
medelsanvisning, ekonomiska villkor, allmänna villkor för verk-
samhet och organisation samt former för redovisning och revision 
för bolagen.97 

Sändningstillstånden utgår från bestämmelser i radio- och tv-
lagen.98 I lagen finns även gemensamma bestämmelser om gransk-
ning och tillsyn.  Justitiekanslern övervakar genom granskning i 
efterhand om programmen stått i strid med vissa bestämmelser. 
Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom gransk-
ning i efterhand bl.a. om program står i överensstämmelse med 
lagen och de programrelaterade villkor som kan gälla. Lagen anger 
även bestämmelser om tillsyn från Myndigheten för radio och tv.99 

                                                                                                                                                          
94 Innan beslut om tillstånd fattas ska enligt 11 kap. 5 § radio- och tv-lagen (2010:696) den 
sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som regeringen när det gäller 
radio och tv i allmänhetens tjänst avser att förena med tillståndet. 
95 Dir. 2016:111, prop. 2012/13:164 samt http://www.forvaltningsstiftelsen.se 
96 Ibid. 
97 Se t.ex. regeringsbeslut avseende anslagsvillkor för Sveriges Radio AB 2017. Kulturdepar-
tementet, Ku2016/02761/LS, 2016-12-14. 
98 Radio- och tv-lagen (2010:696). 
99 Granskning och tillsyn samt sanktioner behandlas bl.a. i SOU 2012:59, s. 298 ff. 
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Av sändningsvillkoren framgår att SVT och SR har skyldighet 
att sända i marknät som ska nå 99,8 procent av hushållen. Public 
service bolagen genomför upphandling enligt LOU100.  Det statliga 
bolaget Teracom har som följd av upphandling (där bolaget var 
enda anbudsgivare) tilldelats frekvenstillstånd med stöd av lagen 
om elektronisk kommunikation.101 Teracom har i detta avseende 
monopolställning men inte sådan ensamrätt som innebär att tilldel-
ning av kontrakt kan undantas från upphandling.102  

Public service-bolagen utövar tillsyn av Teracom genom de avtal 
som slutits. Radio och tv i marknät omfattas av lagen om elektro-
nisk kommunikation och bakomliggande EU-regelverk. Post- och 
telestyrelsen, PTS, har därför skyldighet att införa förhandsskyl-
digheter för dominerande aktörer på marknaden om så erfordras av 
konkurrensskäl. Eftersom Teracom bedömts inneha monopol, in-
förde PTS prisreglering av marknätsmarknaderna. Förhållandet 
kritiseras av Riksrevisionen, som menat att samhällsuppdraget och 
de finansiella aspekterna av detta bör ses över och om möjligt han-
teras på enklare och mer direkt sätt genom ägarstyrning.103 

Postbefordran 

Affärsverket Postverket omvandlades 1994 till ett helstatligt aktie-
bolag och bytte samtidigt namn till Posten AB. PostNord AB bil-
dades genom samgående med PostDanmark A/S 2009. Moderbola-
get PostNord AB är ett svenskt publikt bolag, som ägs till 60 pro-
cent av svenska staten och till 40 procent av danska staten. Röster-
na fördelas 50/50 mellan ägarna.104  

Staten har genom särskilt avtal med PostNord AB överens-
kommit att bolaget frivilligt inskränker handlingsfriheten genom 
att upprätthålla rikstäckande postbefordran i Sverige till rimliga 
priser. Denna typ av avtal är civilrättsligt bindande men leder lik-
som andra typer av avtal med staten bara till lydnadsplikt om det 

                                                                                                                                                          
100 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 
101 3 kap. 8 § andra stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 
102 3 kap. 10 § LOU. 
103 Riksrevisionen (2016). Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och krisbered-
skap. RiR 2016:18, s. 8 ff. 
104 http://www.postnord.com/sv/om-oss 
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fastställts vid bolagsstämma.105 Avtalet kompletteras med flerårigt 
ramavtal för myndigheter och offentligt styrda organ som hanteras 
genom Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. 

Sysselsättning för funktionsnedsatta 

Statliga bolaget Samhall AB erhåller årligen statlig merkostnads-
ersättning i form av grundbidrag via Kammarkollegiet.  Ersättning-
en syftar till att bolaget ska uppnå de mål som formulerats i särskilt 
avtal som staten tecknat med bolaget. De mål som satts upp avser 
bl.a. att ge arbete åt personer med funktionsnedsättning, säkra visst 
återutflöde av anställda från bolaget till den reguljära arbetsmark-
naden och att minst 40 procent av rekryteringarna i kärnuppdraget 
ska vara personer från prioriterade grupper. Dessa grupper definie-
ras gemensamt av Arbetsförmedlingen och Samhall AB. Bolaget 
nådde under 2015 samtliga uppställda mål utom övergångsmålet till 
reguljära arbetsmarknaden. Det ekonomiska resultatet uppvisade 
ett underskott 2015 jämfört med ett överskott under 2014.106 

Detaljhandel med alkoholdrycker 

Staten har tecknat ett särskilt avtal med statligt ägda Systembolaget 
AB om att utgöra det i alkohollagen föreskrivna detaljhandelsbola-
get. Avtalet reglerar på övergripande nivå att produkturval ska 
grundas på kvalitet, risker för skadeverkningar, efterfrågan och 
affärsmässiga hänsyn. Vidare anges att åtgärder för marknadsföring 
och produktinformation ska vara opartiska samt att allmänheten 
ska ges information om risker förenade med alkoholkonsumtion. 
Detaljhandeln ska stå i överensstämmelse med alkohollagen, bedri-
vas rationellt och ge kunderna god service. Det betonas att verk-
samheten ska utövas i egen drift. Avtalet med staten gäller tills vi-
dare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Kortare uppsäg-
ningstid kan föranledas av särskilt riksdagsbeslut.107 

                                                                                                                                                          
105 7 kap. aktiebolagslagen (2005:551). 
106 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 14, s. 34–35.  
107 Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten. Bilaga till protokoll vid regerings-
sammanträde 2012-09-27 nr II:7. Avtalet återges även i Tillkännagivande (2012:623) av avtal 
mellan Systembolaget Aktiebolag och staten. 



     Alternativa modeller för samhällsuppdraget – en jämförelse 

53 

Alarmeringstjänster 

SOS Alarm AB ägs gemensamt av staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting. Parterna äger vardera 50 procent av aktierna, staten 
har således inte majoritetsägande. Sedan 1994 tecknas ett s.k. alar-
meringsavtal mellan staten (Justitiedepartementet) och SOS Alarm 
AB som reglerar SOS-tjänsten och vissa alarmeringstjänster.  

Avtalet syftar till att samordna samhällets alarmeringsfunktio-
ner, möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser och skapa en 
central resurs för samhällets krisberedskap. Avtalet ska genom att 
säkerställa en effektiv SOS-tjänst skapa möjligheter att tillkalla eller 
komma i kontakt med polis, statlig eller kommunal räddningstjänst 
samt ambulans i hela landet. Rent operativ innebär detta främst att 
driva ett antal SOS-centraler, erbjuda myndigheter och räddnings-
organ anslutning av alarmeringstjänster, positionering av samtal, 
lämna samhällsinformation och att kunna fullgöra åtaganden även 
vid större krissituationer eller extraordinära händelser. SOS Alarm 
AB har vidare rapporterings-, samordnings- och utvecklingsansvar 
och ska även följa det internationella arbetet och utvecklingen. 
Avtalet med SOS Alarm AB omfattar inte den dirigering av ambu-
lansverksamhet och utlarmning av ytterligare räddningsresurser 
som kan bli aktuell då inledande larmmottagning skett. Kommu-
ner, landsting och polis kan där teckna egna avtal med SOS Alarm 
AB (vanligast) eller andra aktörer för det fortsatta arbetet efter 
utlarmning. 

Tillsyn och kontroll utövas av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, över att SOS Alarm AB uppfyller alarme-
ringsavtalets åtaganden. MSB genomför två årliga uppföljningar 
och rapporterar årligen till regeringen. Post- och telestyrelsen har 
tillsynsuppgifter då det gäller tillhandahållandet av allmänt tillgäng-
liga telefonitjänster för larmanrop genom teleoperatörerna. Sådana 
ska förmedlas avgiftsfritt i den mån det är tekniskt genomförbart. 
Även positioneringsuppgifter ska tillhandahållas då så är möjligt. 

Den särskilda 112-utredningen lägger i slutet av 2017 förslag 
kring hur en framtida alarmeringsverksamhet kan utformas och 
organiseras.108 

                                                                                                                                                          
108 Dir. 2015:113. 
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Överenskommelser med kommunal sektor 

Särskilda förutsättningar gäller samverkan mellan stat och kommun 
kring offentliga åtaganden. Sådan samverkan genom överenskom-
melser är vanligt förekommande då kommunerna ska genomföra 
och tillämpa statlig lagstiftning.109 Med denna typ av överenskom-
melser, som kan tecknas mellan staten/berörd myndighet och Sve-
riges Kommuner och Landsting, SKL, följer inte sällan specialdes-
tinerade statsbidrag. Överenskommelser kan därmed vara effektiva 
för att sätta fokus på ett område, men har i granskningar ändå inte 
bedömts som en generellt lämplig ersättning för den mer traditio-
nella förvaltningsmodell där ansvarsfördelning regleras mellan stat 
och kommun.110 

Inom krisberedskapsområdet finns en särskild överenskom-
melse tecknad mellan MSB och SKL om ersättning från staten för 
kostnader för vissa förberedande krisberedskapsuppgifter. Över-
enskommelsen omfattar även viss subvention av kommunala abon-
nemang inom Rakelsystemet inom en årlig ram om 37 mnkr. Den 
aktuella överenskommelsen avser perioden 2014–2018. Statens 
förväntningar preciseras genom målbeskrivningar och riktlinjer för 
hur verksamhet och ersättning ska följas upp.111  

3.1.2 Finansieringsfrågor 

Den statliga budgetprocessen kodifierar på ett systematiskt och 
återkommande sätt regeringens prioritering av olika verksamheter 
och åtgärder för att förverkliga mål och politiska idéer. Det mer 
konkreta arbetet med att ta fram regeringens budgetförslag inleds 
nästan ett år innan statens budget ska beslutas och budgetåret star-
tar. I början av året lämnar myndigheterna efter intern beredning 
sina budgetunderlag med bedömningar av resursbehov för de 
kommande tre åren. Inom Regeringskansliet utvecklas utifrån dessa 
underlag samt återkommande prognoser, utvärderingar och anta-
ganden om framtida budgettak, successivt en samlad bild av statens 
framtida inkomster och utgifter. Den ekonomiska vårproposition-
                                                                                                                                                          
109 Statskontoret (2015). Om offentlig sektor. Förändringar i svensk statsförvaltning och 
framtida utmaningar. Nya styrmetoder, sektorisering och samverkan, s. 83–84. 
110 Statskontoret (2014). Om offentlig sektor. Överenskommelser som styrmedel, s. 6–7. 
111 MSB och SKL (2013). Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, 2013-05-17. 
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en och under hösten budgetpropositionen ger riksdagen möjlighet 
att ta ställning till statens verksamheters och myndigheters över-
gripande finansiering och utveckling.  

För de statliga bolagen är den resurs- och tidsmässiga flexibilite-
ten större. Utifrån bolagsordning, ägaranvisningar och avtal med 
uppsatta finansiella mål och verksamhetsmål ska bolagen bedriva 
verksamhet i relation till kunder och marknad. Tempot kan liksom 
beslut om investeringar och utveckling regleras utifrån verksam-
hetens behov. Mer omfattande och långsiktiga infrastruktursats-
ningar kan i betydande utsträckning hanteras utifrån bolagens för-
utsättningar, utan direkt koppling till det mer omfattande och 
övergripande statliga budgetarbetet. Denna flexibilitet, som bola-
gen i viss mån delar med affärsverken, är värdefull då det gäller ut-
veckling och förvaltning av omfattande anläggningstillgångar. 

Under vissa förutsättningar kan skillnaden mellan myndighets- 
och bolagsrelaterade finansieringsprinciper bli mindre tydliga, t.ex. 
i de fall statliga aktiebolag erhåller anslagsfinansierade ägartillskott. 
Huvudprincipen bör då, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV, vara 
att detta betraktas som kapitaltillskott i bolaget. Endast när medlen 
är avsedda att finansiera löpande verksamhet under året, bör de 
betraktas som bidrag. ESV anser också att det av anslagsändamålet 
ska framgå hur mycket som maximalt får betalas ut som bidrag till 
respektive bolag.112  

Etablering av en utvecklad och säker kommunikationslösning 
ställer stora krav på flexibel hantering inte bara av de investeringar i 
infrastruktur som behövs i form av nya siter, basstationer, trans-
mission, kraftförsörjning, säkerhetslösningar etc. Samordning be-
höver även ske gentemot det befintliga Rakelsystemet, dess anlägg-
ningstillgångar, funktionalitet, abonnemang och kundbas. Rakel 
utgör den kommunikationslösning som finns idag och som behö-
ver fungera ytterligare ett antal år. Systemet hade vid utgången av 
2016 restvärden som uppgick till över 1 mdkr, därtill planeras un-
der kommande femårsperiod årliga reinvesteringar på cirka 200–300 
mnkr.113 De ansvarsförhållanden som byggs upp kring en ny lös-
ning behöver omhänderta den finansiella, ägar- och förvaltnings-

                                                                                                                                                          
112 ESV (2015). Medelsöverföringar till statliga bolag och internationella finansiella institu-
tioner. Rapport 2015:56. 
113 MSB (2017). Underlag till utredningen, 2017-04-04. 
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mässiga samordning mellan systemen som utredningen tidigare 
förordat verksamhetsmässigt och samhällsekonomiskt. Det skapar 
förutsättningar för god effektivitet och säkerhet i samhällsaktörer-
nas arbete. 

3.1.3 Tillsyn och kontroll 

Författningsreglerade tillsyns- och kontrolluppgifter tillämpas 
främst av statliga och kommunala myndigheter, även om undantag 
finns. Tillsyn och kontroll används ibland med liknande innebörd, 
där begreppen tolkas innehållsligt beroende på aktuellt område. 
Med begreppet tillsyn avses mer allmänt självständig granskning 
för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av 
lag eller bindande förerskrift, vilket vid behov också kan leda till 
åtgärder och rättelse.114 Begreppet kontroll har snarlik innebörd 
och innebär undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande 
ett eller flera förhållanden uppfyller ställda krav.115 Exempel är den 
avgiftskontroll som det statligt ägda dotterbolaget Radiotjänst AB 
utövar inom public serviceområdet och olika former av marknads-
kontroll som myndigheter ansvarar för inom skilda produktområ-
den. Inom området elektroniska kommunikationer används be-
greppet tillsyn för att beteckna de granskande myndighetsuppgifter 
som sker med stöd av lag och förordning. Utformning av tillsyns- 
eller kontrolluppgifter ska anpassas organisatoriskt på lämpligt sätt. 
Tillsynsuppgifter kan samlas med andra uppgifter om det finns 
kunskaps- eller effektivitetsmässiga skäl som talar för det. Samti-
digt kan det innebära problem att blanda tillsynsuppgifter med 
vissa andra uppgifter i samma myndighet, som främjande, till-
ståndsgivning och normering. Särskilt framhålls det som olämpligt 
att blanda främjande och tillsyn, eftersom opartiskheten i tillsynen 
då kan sättas i fråga.116 

En myndighet kan erhålla uppdrag genom lag och förordning el-
ler genom regleringsbrev att utöva tillsyn. Saknas lagfäst tillsynsan-
svar saknas även rättsliga möjligheter att påverka verksamheten och 
förebygga brister. Det är t.ex. fallet beträffande Myndighetens för 
                                                                                                                                                          
114 Skr. 2009/10:79. 
115 Terminologicentrum, TNC (2012). Basord i våra fackspråk. 
116 Statskontoret (2012). Tänk till om tillsynen. Om utformningen av statlig tillsyn. 
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samhällskydd och beredskap, MSB, tillsynsansvar över SOS Alarm 
AB. Det är vidare viktigt att utformning av tillsynsuppgifter hos 
olika myndigheter utformas tydligt, för att undvika överlapp och 
oklara gränser mellan myndigheter, centralt eller på olika förvalt-
ningsnivåer.117  

För en utvecklad och säker kommunikationslösning är det av 
vikt att Post- och telestyrelsens, PTS, reguljära tillsynsansvar stäms 
av mot de mer innehållsliga tillsynsuppgifter som i övrigt kan 
komma att utformas för lösningen och hur dessa kan förankras i 
lag och förordning. Ett regelverk med mycket detaljerade krav 
minskar flexibiliteten i den tillsyn som behöver utvecklas över tid. 
Skillnader kan också finnas beträffande lämpliga huvudsakliga till-
synsobjekt – dvs. om tillsynen ska riktas mot tillhandahållaren av 
kommunikationsnätet, tjänsteinnehållet och/eller användare av 
systemet.  

PTS har ett allmänt mandat att pröva frågor om tillstånd och 
skyldigheter beträffande frekvens- och radioanvändning, fastställa 
och pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analy-
sera marknader samt pröva tvister enligt lagen om elektronisk 
kommunikation (LEK). Tillsynsuppgifter riktade mot en utvecklad 
och säker framtida kommunikationslösning påverkas av hur infra-
struktur och tjänster kravställs och tillhandahålls. Avgörande är 
t.ex. vilken aktör som tilldelas frekvenstillstånd och den rättsliga 
grund det baseras på. Nuvarande frekvenstillstånd för Rakelsyste-
met har tilldelats MSB. PTS utövar därför tillsyn över att MSB föl-
jer de villkor som följer med tillståndet. 

Ytterligare aspekter på tillsyn gäller former för finansiering och 
de sanktionsmedel tillsynsmyndigheter kan ges förfoganderätt 
över.  

3.1.4 Upphandling 

Upphandlande myndigheter ska tillämpa regelverket för offentlig 
upphandling och förhålla sig objektiva och neutrala till de företag 
som vill bli leverantörer. Hela upphandlingsprocessen ska normalt 
sett präglas av öppenhet och proportionalitet. En offentlig upp-

                                                                                                                                                          
117 Ibid. 
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handling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt 
större upphandlingar. Upphandlande myndighet annonserar upp-
handlingen med angivna krav som leverantören måste uppfylla. Då 
myndigheten fattat beslut avseende leverantör, finns en tidsfrist då 
andra leverantörer kan överpröva beslutet. 

Avgörande för om ett statligt bolag ska tillämpa lagstiftningen 
för offentlig upphandling är om det är att betrakta som upphand-
lande myndighet med avseende på vissa kriterier, främst om det 
driver verksamhet i det allmännas intresse. Förändringar, t.ex. ge-
nom tillkommande uppgifter, kan påverka bedömningen av om 
lagstiftningen ska tillämpas eller inte. Det är bolaget som självt gör 
bedömningen om upphandlingsregelverket ska tillämpas inför be-
slut om anskaffning av varor eller tjänster. Frågan kan slutligt 
komma att avgöras i domstol. 

Etablering och utveckling av en säker kommunikationslösning 
aktualiserar upphandlingsförfaranden av olika slag och i olika steg. 
För nuvarande Rakelsystem sker övergripande upphandling av 
drift, underhåll och supporttjänster genom Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, MSB. Leverantör är sedan 2015 det stat-
liga bolaget Teracom, som i sin tur upphandlar de underleverantö-
rer som erfordras. Samhällsaktörer från statlig och kommunal nivå 
direktupphandlar Rakelsystemets tjänster av MSB.  

Förvaltningsmyndigheterna ska enligt myndighetsförordningen 
bedriva sina verksamheter effektivt och iaktta god hushållning med 
statens resurser. Det innebär även att löpande se över förutsätt-
ningarna för att fullgöra verksamheten inom ramen för egen orga-
nisation eller om varor och tjänster ska upphandlas från externa 
leverantörer. Skäl för upphandling kan förutom effektivisering och 
kostnadsbesparing t.ex. vara behov av kompetens eller samverkan 
med leverantörer i mer omfattande anläggningsuppgifter. Oavsett 
den framtida utformningen av ansvarsförhållanden och huvudman-
naskap för lösningen (myndighet och/eller bolag ges huvudansvar) 
kan upphandling komma att avse bl.a. 

- varor och tjänster för etablering av kärnnät och övrig radio-
infrastruktur, 

- drift- och underhållstjänster, 
- reservdelar, reservkraftverk, förstärkningsutrustning m.m., 
- bevakningstjänster, samt 
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- abonnemang, kommunikationstjänster och utrustning som 
de olika samhällsaktörerna (t.ex. polis och räddningstjänst) 
behöver upphandla för att lösningen ska komma i använd-
ning. 

 

Upphandlingslagstiftningen utgör ett viktigt instrument för att 
medverka till god konkurrens på marknaden samt ge upphandlande 
myndigheter och berörda bolag kvalitativt goda produkter och 
tjänster till rimligt pris.118 Tillämpningen av denna lagstiftning in-
nebär ett moment av osäkerhet beträffande vilka leverantörer som 
kan komma ifråga som resultat av varje specifik offentlig upphand-
ling. Det är också lagstiftningens grundläggande innebörd – det ska 
inte på förhand kunna fastställas vilka leverantörer som ska tilldelas 
avtal om leverans av varor och tjänster. Upphandling av externa 
leverantörer kan innebära kostnadsbesparingar och att förmågor 
kan tillföras som staten inte kan mobilisera på egen hand. Kommu-
nikationslösningen avser emellertid en samhällskritisk resurs där 
höga säkerhetskrav behöver ställas. Utredningens förslag bygger på 
att statlig kontroll och rådighet ska upprätthållas över den samlade 
kommunikationslösningen. Staten behöver därför säkra att såväl 
kravställandet som kommunikationslösningens operativa, ägande 
och förvaltande moment kan organiseras inom ramen för statens 
egna myndigheter, hel- eller majoritetsägda bolag. Upphandling av 
externa varor och tjänster behöver därför ske på ett sätt som inte 
äventyrar säkerheten och statens långsiktiga kontroll över syste-
met. Problematiken har på ett mer allmänt plan uppmärksammats 
och är föremål för särskilda utredningsinsatser.119 Den nu aktuella 
kommunikationslösningen rymmer speciella frågeställningar och 
behöver även av tidsskäl utformas utifrån det nu gällande regelver-
ket. 

De rättsakter som styr offentlig upphandling tar sin aktuella ut-
gångspunkt i av EU 2014 beslutade nya upphandlingsdirektiv vilka 

                                                                                                                                                          
118 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2016:1146) om offentlig 
upphandling i försörjningssektorerna (LUK), lagen (2016:1147) om upphandling av kon-
cessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 
(LUFS). 
119 Dir. 2017:32. 
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därefter införlivats i svensk lagstiftning.120 Utredningen har i rele-
vanta delar och med stöd av berörda fackmyndigheter sökt tolka 
gällande rätt med särskild inriktning på hur staten vid upphandling 
och samverkan kan bibehålla sin kontroll och rådighet över rele-
vanta delar av kommunikationslösningen. Frågan diskuteras utifrån 
myndighets- respektive bolagslösningar. 

Undantag från LOU 

En övergripande och för kommunikationslösningens organisering 
avgörande fråga gäller möjligheter för statens myndigheter och 
bolag att i samverkan fördela övergripande delar av lösningens ut-
formning i ett inbördes förfarande. Grundtanken är därvid att sta-
ten väljer att ordna sin verksamhet så funktionellt och effektivt 
som möjligt. Det kan innebära att roller organiseras i skilda delar av 
staten och dess bolag, för att undvika rollkonflikter och tillvarata 
den specialisering som skilda myndigheter och bolag representerar. 
Vissa roller, som kravställning och tillsyn, bör t.ex. inte förläggas 
till samma organisatoriska enhet som har mer operativa och utfö-
rande uppgifter. 

Höga krav på direkt kontroll och rådighet kan komma i konflikt 
med förutsättningarna i en eventuell upphandling där ett öppet 
förfarande tillämpas, för den skull uppdelning av beställar- och 
utföranderoller sker mellan olika statliga aktörer. Staten behöver 
enligt utredningens förslag full kontroll och rådighet över lösning-
en. Marknadsaktörer som staten saknar rådighet över kan därför 
inte komma ifråga för lösningens centrala moment – operatörskap, 
utveckling och ägande av centrala och kritiska anläggningstillgångar 
och tjänster. Motsvarande problem kan uppstå i slutanvändarledet, 
där specifika kommunikationstjänster (abonnemang) levereras av 
statlig aktör till olika statliga och kommunala användare. Kommu-
nikationslösningen ska i sin föreslagna form levereras till norme-
rade aktörer och verksamhetsområden, alternativa lösningar kan 
enligt utredningens bedömning inte möta kraven på statlig kontroll 
och säkerhet. 
                                                                                                                                                          
120 Upphandlingsmyndigheten (2016). Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur 
hanterar vi mellantiden? Rapport 2016-04-14. Se bl.a. s. 6 för angivelse av de aktuella EU-
direktiven samt not 33 i denna rapport för nu gällande svensk lagstiftning.  
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Huvudregeln är att all offentlig upphandling ska ske i ett öppet 
förfarande i konkurrens. Vissa undantag finns dock angivna i lag-
stiftningen. Regelverkets ändamålsenlighet har diskuterats då det 
gäller viss upphandling som inte direkt kan åberopas som undantag 
men där förfaranden kan behöva anpassas av olika skäl. De i lagarna 
särskilt angivna undantagen ska enligt EU-domstolen tolkas re-
striktivt och det är den part som åberopar undantaget som ska visa 
på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. En upphand-
lande myndighet har således, om den anser sig kunna tillämpa un-
dantag, bevisbördan för att alla förutsättningar är uppfyllda. 

Inköp av mobil- och dataabonnemang utgör normalt upphand-
lingspliktiga tjänster. De ska således upphandlas i konkurrens av 
berörda aktörer (myndigheter, kommuner och övriga aktörer som 
ska använda kommunikationslösningen) om det inte föreligger 
möjlighet att åberopa undantag eller tillämpa upphandling utan 
föregående annonsering. Sådan direktupphandling saknar uttalade 
formkrav och kan användas för mindre omfattande upphandlingar 
(under den s.k. direktupphandlingsgränsen) i vissa särskilt angivna 
situationer där s.k. förhandlat förfarande används, samt om det 
finns synnerliga skäl. Vid direktupphandling gäller, trots frånvaron 
av formkrav, att upphandlingsrättsliga principer utgör utgångs-
punkt (likabehandling, icke-diskriminering etc.).121 Synnerliga skäl 
som grund för direktupphandling förutsätter att värdet av aktuellt 
avtal understiger EU:s tröskelvärde. För högre belopp kan det istäl-
let ibland vara möjligt att använda ett förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering.122 

Ett undantag som enligt LOU kan komma ifråga gäller tjänste-
kontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upp-
handlande myndighet som genom lag eller författning har ensam-
rätt att utföra tjänsten.123 Undantaget, som kan komma att gälla 
samhällsaktörernas upphandling av säkra abonnemang, avser endast 
upphandlande myndighet, således inte statligt bolag.124 Dagens Ra-

                                                                                                                                                          
121 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/ffufa, 2017-04-28. 
122http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan_annonsering/direktupphandling/syn
nerliga-skal, 2017-04-28. 
123 3 kap. 10 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 
124 För att det ska kunna gälla ett statligt bolag förutsätts att detta bedöms vara en upphand-
lande myndighet som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att 
behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Det är svårt att avgöra om bolaget i 
 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/ffufa
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan_annonsering/direktupphandling/synnerliga-skal
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan_annonsering/direktupphandling/synnerliga-skal


Alternativa modeller för samhällsuppdraget – en jämförelse      

62 

kelkunder kan således direktupphandla abonnemang från Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men skulle inte på 
samma sätt kunna åberopa undantaget för direktupphandling från 
statligt bolag.  

Undantag från LOU kan vidare vara möjligt om förutsättningar 
för intern upphandling föreligger.125 Undantaget avser förhållanden 
där upphandlande myndighet utövar kontroll över den juridiska 
personen som motsvarar den kontroll myndigheten utövar över sin 
egen förvaltning. Undantaget gäller endast om den juridiska perso-
nen huvudsakligen utför verksamhet tillsammans med och för den 
upphandlande myndigheten.  

Undantaget kan inte tillämpas för samhällsaktörernas inköp av 
mobil- och dataabonnemang, eftersom aktörerna inte kan möta de 
kriterier som krävs. De kan inte anses stå under sådan kontroll som 
föreskrivs, dvs. där avgörande inflytande över strategiska mål och 
viktiga beslut föreligger. Aktörerna kan inte heller möta krav på att 
den andel av verksamheten som bedrivs mellan de berörda enheter-
na måste överstiga 80 procent.126 Undantaget kan dock komma att 
tillämpas för andra typer av upphandling. Det bör således kunna 
prövas vid upphandlingen av varor och tjänster mellan tillhandahål-
laren av kommunikationslösningen (myndighet eller statligt bolag) 
och leverantör som ska leverera varor och utföra tjänster som ingår 
i systemet. 

Möjlighet att undanta en upphandling från annonsering kan 
även föreligga om det som ska upphandlas av tekniska skäl endast 
kan fullgöras av viss leverantör. EU-direktivet förtydligar undanta-
get med att avsaknad av konkurrens i upphandlingen inte kan anses 
föreligga om det finns ett rimligt alternativ/substitut eller om av-
saknaden av konkurrens beror på en konstgjord begränsning av 
upphandlingsparametrarna.127 

Undantag kan också tillämpas vid kontrakt mellan två upphand-
lande myndigheter som kontrolleras av samma upphandlande myn-
dighet, till exempel mellan två systerbolag i en koncern. Motsva-

                                                                                                                        
detta fall skulle anses ha en sådan ensamrätt som anges i lagen, vilket ytterst kräver prövning 
i domstol. 
125 3 kap. 11–16 §§ LOU. 
126 Ibid. 
127 Upphandlingsmyndigheten (2016). Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur 
hanterar vi mellantiden? Rapport 2016-04-14, s. 32. 
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rande regler kan avse samarbetsavtal. För att de ska undantas från 
upphandlingsskyldighet krävs (förenklat) att avtalet avser ett ge-
mensamt allmännyttigt behov, dvs. i väsentlig utsträckning utförs 
på ett offentligt reglerat område, att det inte förekommer delta-
gande av någon privat part samt att inte någon privat leverantör 
gynnas direkt eller indirekt av avtalet. De upphandlande myndig-
heter som deltar i samarbetet ska vidare på den öppna marknaden 
utöva mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av sam-
arbetet.128 

Ytterligare undantag avser förvärv av fastighet eller det som till-
hör en fastighet129, vilket kan komma att beröra sådan etablering 
som t.ex. avser master, som ska bära kommunikationslösningen. 

LOU-direktivet undantar vidare vissa tjänster för civilt försvar 
och räddningstjänster m.m. från direktivets tillämpningsområde. 
Det preciseras i den svenska lagstiftningen till vissa utpekade tjäns-
ter som avser civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av 
fara inom brandförsvar, räddningstjänst, civilförsvarstjänster, nuk-
leära säkerhetstjänster och vissa ambulanstjänster under förutsätt-
ning att tjänsterna inte utförs av vinstdrivande organisationer.130  

Möjligheterna att i en statlig samverkansmodell med tydligt 
givna samhällsuppdrag åstadkomma en förutsägbar, funktionell och 
kostnadseffektiv lösning, som också svarar mot ställda säkerhets-
krav, är mot bakgrund av ovanstående inte helt uppenbara. Ett in-
tressant och belysande exempel är processen kring hur de statliga 
public servicebolagen i egenskap av upphandlande myndigheter 
genomför upphandling av sändningstjänster. Då sändningstillstånd 
erhållits från regeringen genomförs upphandling i enlighet med 
LOU. Det statliga bolaget Teracom utgör enda leverantör som kan 
möta kraven och har därför också varit enda anbudsgivare. De be-
rörda programbolagen bedömer inte heller att ytterligare anbudsgi-
vare kan tillkomma.131 Teracoms marknätsverksamhet känneteck-
nas således av en monopolsituation, vilken prisreglerats genom 
Post- och telestyrelsens försorg. Riksrevisionen gav i samband med 
sin granskning 2016 uttryck för att modellen kunde vara ineffektiv. 

                                                                                                                                                          
128 3 kap. 17 § LOU. 
129 3 kap. 19 § LOU. 
130 3 kap. 26 § LOU. 
131 Riksrevisionen (2016). RiR 2016:18, s. 24. 
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Enligt revisionen borde möjligheter att effektivisera genom mer 
direkt ägarstyrning därför prövas.132 

Säkerhetsupphandling enligt LUFS 

Om myndigheter och enheter ska upphandla varor och tjänster 
som är av så känslig natur att lagen om offentlig upphandling, 
LOU, eller lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorer-
na, LUF, inte går att använda, kan istället lag för upphandling inom 
försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, tillämpas.133 LUFS bygger 
på EU-direktiv134 och syftar till att omhänderta offentliga upp-
handlingar på försvars- och säkerhetsområdet där särskilda krav 
måste ställas på upphandlingsföremålets karaktär. Upphandlingen 
kan avse militär utrustning av känslig karaktär, varor och tjänster 
som ska användas för militära syften eller byggentreprenader av 
känslig karaktär. Avsikten med lagstiftningen är att underlätta 
konkurrensen på marknaden samtidigt som gemenskapens länder 
ska få ett starkare skydd för egna säkerhetsintressen. Upphand-
lande myndigheter och enheter får kräva att anbudslämnare liksom 
eventuella underleverantörer uppfyller vissa krav för att skydda 
säkerhetsklassificerade uppgifter. 

Undantag från LUFS 

Undantag från LUFS kan tillämpas på vissa grunder. Lagens be-
stämmelser gäller således bl.a. inte för kontrakt där tillämpningen 
av lagen skulle kräva att en upphandlande myndighet eller enhet 
tillhandahåller information vars avslöjande strider mot rikets vä-
sentliga säkerhetsintressen.135 Utgångspunkten är att kontraktet i 
fråga ska konkurrensutsättas genom upphandling. Bestämmelsen 
ska endast tillämpas när det är strikt nödvändigt och tar endast 
sikte på sådana inköp av särskilt känslig karaktär som kräver ex-
                                                                                                                                                          
132 Riksrevisionen (2016). RiR 2016:18. 
133 Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 
134 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning 
av förfarandena vid tilldelning av kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av 
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring 
av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
135 1 kap. 10 § p 1 LUFS. Bestämmelsen bygger på artikel 13a i direktivet. 
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tremt hög sekretess.136 Undantaget ska endast tillämpas när det inte 
kan vara möjligt att teckna en s.k. säkerhetsskyddad upphandling 
med säkerhetsskyddsavtal, SUA.  

En utvecklad säker kommunikationslösning för samhällsaktö-
rerna kan komma att svara mot dessa krav. Dess bakomliggande 
infrastruktur ska vara mycket säker och robust för att med hög 
direkt statlig kontroll kunna bära fortlöpande tillgänglig kommu-
nikation för ledning och samverkan i kris och beredskap, mellan 
samhällsaktörer, militärt och civilt försvar. Systemets samlade 
funktion och samhällskritiska karaktär motiverar enligt utredning-
ens bedömning att ett sådant undantag görs. Undantaget bör göras 
gällande för samtliga de upphandlingsrelationer som behöver om-
fattas. 

Grundfrågan för upphandling inom ramen för kommunikat-
ionslösningen gäller inte om eller hur olika kontrakt kan upphand-
las genom olika sekretesskyddande åtgärder. Kommunikationslös-
ningen ska i avgörande delar upprätthållas av svenska eller statliga 
leverantörer för att möta kraven på kontroll och rådighet. Sekre-
tesskyddande åtgärder kan inte hantera avgörande frågor om 
ägande, uteslutning av vissa underleverantörer eller samarbeten de 
upprätthåller.  

Utredningen återkommer till upphandlingsfrågorna i senare av-
snitt.  

3.1.5 Marknad och kompetens 

Valet av statlig aktör (myndighet eller bolag) för utveckling av en 
säker mobil kommunikationslösning anknyter i flera avseenden till 
marknad och kompetensfrågor. 

Närhet till marknad och kompetensmässiga förutsättningar 

Utveckling av en säker kommunikationslösning förutsätter närhet 
till marknaden och dess aktörer och förståelse för de tekniska, 
funktionella och ekonomiska villkor som gäller inom sektorn. Det 
gäller inte enbart den på detta sätt ökade förståelsen för teknisk 
                                                                                                                                                          
136 Skäl 27 i direktivet. 
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utveckling av moderna kommunikationslösningar, utan även i rela-
tion till de affärsmässiga överväganden som behöver göras. Ett be-
tydande antal ekonomiska och kommersiella beslut behöver fattas, 
avtal etableras och utvärderas. Myndigheter och bolag kan i detta 
sammanhang ha olika förutsättningar och möjligheter, där bolag 
och affärsverk kan ha ett försteg i de mer operativa roller som be-
höver tilldelas. 

Utredningen har tidigare pekat på att väl utvecklad och strate-
gisk komptensförsörjning utgör en avgörande nyckelfaktor vid 
utveckling av samhällskritiska system. Det har betydelse för upp-
byggnad, förvaltning och utveckling av kommunikationslösningen, 
liksom för förmågan att upprätthålla erforderlig driftsäkerhet. Sär-
skilda påfrestningar kan uppstå vid oförutsedda händelser eller höjd 
beredskap. Snabba och kompetenta insatser kan komma att krävas 
med väl skolad, säkerhetsklassad och dedikerad personal. Myndig-
heter och bolag har olika förutsättningar då det gäller regelverk, 
lönestruktur och utvecklingsmöjligheter inom det aktuella 
branschområdet. 

En aspekt på kompetens utgörs av den säkerhetskultur som 
myndigheter och bolag kan utveckla och upprätthålla. Kommuni-
kationslösningen förutsätter huvudansvariga aktörer med högt 
säkerhetsmedvetande, väl utvecklade kvalitets- och säkerhetsruti-
ner och anpassad säkerhetsklassning och krigsplacering av personal. 
Sådana strukturer kan utvecklas i såväl myndighet som bolag, men 
kan kräva anpassningar i förhållande till dagens situation. 

Marknadsaspekter ur rättslig och ekonomisk synvinkel 

Utredningen har inte haft möjlighet att närmare fördjupa de reso-
nemang som gäller myndigheters respektive statliga bolags age-
rande i relation till marknaden. Den eventuella marknadspåverkan 
som kan uppstå sammanhänger enligt utredningens bedömning 
inte främst med valet av associationsform för verksamheten. Ut-
gångspunkten har snarast varit den att kommunikationslösningen 
kan anses utgöra ett nödvändigt och acceptabelt undantag, t.ex. i 
enlighet med lag och förordning om elektronisk kommunikation 
(beträffande frekvenstilldelning och radioanvändning) eller i rela-
tion till upphandlingslagstiftningen.  
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Utredningen om statens bredbandsinfrastruktur konstaterade 
beträffande marknadseffekter inom sitt område bl.a. att konkur-
rensproblem inte förelåg inom området interregionala hyrda data-
överföringsförbindelser i Sverige (trunkavsnitt), och att prisregle-
ring därför inte aktualiserats av PTS. Man konstaterade att Telia-
Sonera hade en stor marknadsandel för denna typ av förbindelser. 
Utredningen berörde vidare om konkurrenslagens bestämmelser 
kunde få betydelse då det gäller statens agerande i relation till 
marknaden inom bredbandsområdet.137 Utredningen tog dock inte 
upp frågan om eventuell undanträngning av marknadsaktörer vid 
uthyrning av statlig fiberkapacitet inom den ”statliga familjen”. 
Den nu aktuella utredningens bedömning är att staten i egenskap 
av bredbandsaktör inte kan sägas ha den typ av dominerande ställ-
ning att konkurrens eller marknad påverkas negativt om statens 
egna behov av säker samhällskommunikation prioriteras i förhål-
lande till kommersiella aktörer. 

Motsvarande resonemang kan föras då det gäller samhällsaktö-
rernas upphandling av framtida tjänsteinnehåll i en utvecklad statlig 
kommunikationslösning. Kommersiella alternativ kan teoretiskt 
komma att utvecklas och erbjudas av mobiloperatörerna på en 
prismässigt konkurrenskraftig nivå. Allmänna operatörer kan dock 
inte möta grundläggande säkerhetskrav där det ges direkt statlig 
kontroll och rådighet enligt de krav som utredningen tidigare fram-
fört. 

3.2 Utvecklad och säker samhällskommunikation – 
olika ansvarsmodeller 

Utredningens tilläggsuppdrag avser främst att analysera och föreslå 
vilken aktör som ska ansvara för etablering och förvaltning av en 
utvecklad och säker mobil kommunikationslösning för samhällsak-
törerna. I analysen ska för- och nackdelar med olika aktörer, som 
ett bolag jämfört med en myndighet, belysas. Kommunikationslös-
ningen bör enligt utredningen ses som ett samhällsuppdrag som 
ytterst avser att tillhandahålla säkra mobila kommunikationstjänst-
er, men även förutsätter utveckling och förvaltning av omfattande 
                                                                                                                                                          
137 SOU 2016:1, s. 55 ff. 
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infrastruktur. Kravställningen på sådana tjänster med bakomlig-
gande infrastruktur har behandlats i utredningens tidigare rappor-
tering, Ds 2017:7. 

3.2.1 Myndighet, bolag eller både och? 

Offentliga åtaganden kan fullgöras i myndighetsform eller genom 
statliga bolag, som tilldelas samhällsuppdrag med särskilt beslutade 
uppdragsmål. Ett offentligt åtagande kan också fullgöras i samspel 
mellan statliga aktörer. Exempel på det senare framgår av tidigare 
avsnitt, med beskrivningar av samhällsuppdrag förlagda till statliga 
bolag, som även kan innebära att särskilda anknutna uppgifter och 
roller tilldelats myndigheter. Fördelen med en sådan rollfördelning 
är just att undvika att skilda roller inom en och samma organisation 
kommer i konflikt med varandra och riskerar att negativt påverka 
möjligheterna till måluppfyllelse. Det kan som tidigare nämnts t.ex. 
vara principiellt problematiskt att blanda kontroll- och tillsynsupp-
gifter med uppgifter som rör främjande, rådgivning eller bidrags-
givning. Faktiska eller förmodade rollkonflikter kan där sätta an-
svarigt organs opartiskhet i fråga.  

I detta kapitel beskrivs tre schabloniserade modeller för det or-
ganisatoriska förverkligandet av en utvecklad och säker kommuni-
kationslösning. Utgångspunkten är att såväl ett koncentrerat hu-
vudansvar förlagt till myndighet eller bolag, som en kombination 
av dessa möjligheter bör prövas. Modellerna svarar samtliga mot de 
grundläggande behov på direkt statlig kontroll och rådighet över 
kommunikationslösningen som utredningen tidigare slagit fast. En 
första modell (1) avser en renodlad myndighetslösning, där ansva-
ret för att kravställa, etablera, äga och förvalta lösningen samt utöva 
tillsyn och kontroll ligger på myndighet. Vidare beskrivs en modell 
(2) där en fördelning sker av roller och uppgifter mellan myndighet 
och statligt bolag. En renodlad (3) bolagsmodell innebär att samt-
liga roller och uppgifter för att realisera lösningen läggs på statligt 
bolag. 
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3.2.2 Myndighetsmodell 

Modellen innebär att ett samlat ansvar för lösningen läggs på en 
statlig förvaltningsmyndighet. Det betyder ansvar för kravställning 
av kommunikationslösningen samt upphandling av de varor och 
tjänster som krävs för att kunna etablera och förvalta lösningen. 
Sådan upphandling kan gälla byggentreprenad, inplacering av tek-
niklösningar i egna och allmänna master, service och underhåll etc. 
Myndigheten fullgör de statliga investeringar som erfordras för 
samhällsnätet och äger också de statliga anläggningstillgångar som 
är nödvändiga för den dedikerade delen av lösningen. Resurser för 
arbetet prövas återkommande i årliga budgetprocesser och fastställs 
ytterst av riksdagen. 

En rad ytterligare roller och uppgifter kan identifieras, t.ex. att 
ansvara för lösningens tekniska utformning och genomförande, 
förvalta tilldelat radiospektrum, vara nätoperatör, avtala med all-
männa operatörer om roamingtjänster, upprätthålla abonnentdata-
bas och hantera avgifter för abonnemang. Tilldelningen av frekven-
ser genom Post- och telestyrelsen, PTS, bedöms ske med tillämp-
ning av det undantag som lagstiftningen medger, där användarkrets 
och användning specificeras.138 PTS utövar därefter tillsyn av hur 
tilldelade frekvenser används. Utformning av ytterligare tillsyns- 
och kontrolluppgifter för hur lösningen möter uppställda funk-
tionella och säkerhetsmässiga krav utformas som kompletterande 
myndighetsuppgifter. Beslut om tillsynsuppgifter för viss myndig-
het regleras normalt i förordning, t.ex. i myndighetsinstruktion. 
Sådana tillsynsuppgifter förläggs i regel inte vid den myndighet 
som ansvarar för verksamhet som utgör tillsynsobjekt, dvs. i detta 
fall tillhandahåller kommunikationslösningen. 

Upphandlingsfrågor hanteras i myndighetsmodellen i färre steg 
än vad som sker för nuvarande Rakelsystem, där beställande myn-
dighet (MSB) f.n. upphandlar drift och kundstöd av tjänsteleveran-
tör (Teracom), som i sin tur upphandlar erforderliga underleveran-
törer. Myndighetsmodellen innebär att myndigheten samlat hante-
rar all upphandling för kommunikationslösningen avseende etable-
ring, utveckling och förvaltning av systemet. Det ger staten god 
                                                                                                                                                          
138 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Speci-
ficering och normering av användarkrets förutsätter enligt utredningens bedömning på sikt 
förordningsändring, för att skapa den utvecklade och heltäckande användarkrets som krävs. 
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direkt kontroll och rådighet över systemet men innebär samtidigt 
risk för interna rollkonflikter, då kravställande och utförande upp-
gifter förenas i samma myndighet. Väl separerade verksamhetsom-
råden inom myndigheten kan i någon mån hantera detta. Än tydli-
gare rollfördelning kan uppnås genom fördelning av uppgifter mel-
lan skilda myndigheter, som skett inom flera andra områden, t.ex. 
transportsektorn. Samhällsaktörerna upphandlar abonnemang och 
kommunikationstjänster direkt av den berörda myndigheten ge-
nom undantag i LOU. 

De samlade effekterna av reglering, finansiering och sedvanlig 
myndighetsstyrning ger god inblick i verksamheten och omfat-
tande möjligheter till direkt styrning från regeringens och riksda-
gens sida. Kommunikationslösningens samlade kostnader kan fort-
löpande överblickas i budgetprocessen. Återkommande besluts-
punkter ger en något utdragen etableringstakt i ett för den statliga 
budgetprocessen anpassat tempo. Finansiellt innebär modellen 
inledande anslagsfinansiering, på sikt kompletterad med viss av-
giftsfinansiering.  

Myndigheten är väl skickad att med stöd av offentligt regelverk 
och strukturer upprätthålla en rad för myndigheten centrala roller, 
men kan ha svårare att lösa tillkommande operatörsanknutna frågor 
inom LTE-området. Utveckling och förvaltning av ett avancerat 
kommunikationssystem i klass med de allmänna mobilnäten ställer 
stora krav som ska mötas på kort tid. Det blir därför en stor utma-
ning för myndigheten att utveckla tillräcklig kritisk massa med 
genuint branschkunnande för att etablera och utveckla kommuni-
kationslösningen. Stora krav ställs på att anskaffa, utveckla och 
behålla kärnkompetens i en bransch där den tekniska utvecklingen 
går mycket snabbt och givna lösningar riskerar att snabbt bli 
föråldrade. 

För- och nackdelar med myndighetsmodellen framgår översikt-
ligt av nedanstående tabell. Utgångspunkten har varit en traditio-
nell förvaltningsmyndighet, men översikten kan även anpassas till 
en affärsverkslösning. De ytterligare fördelar som då kan komma 
att uppnås gäller främst ökad flexibilitet och ökat tempo i utveck-
lingen av systemets anläggningstillgångar. En affärsverkslösning 
innebär att samordning behövs med Rakel, där MSB idag är ansva-
rig myndighet och Teracom hanterar drift och kundstöd.  
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Tabell 3.2 Myndighetsmodell, för- och nackdelar  

Roller och uppgifter för kommunikationslösningen förläggs till statlig 
förvaltningsmyndighet  

Moment Fördelar Nackdelar 

Roller och uppgifter samlas Tydligt ansvarstagande Sammanblandning av roller 
kan påverka resultat och 
måluppfyllelse 

Styrning Okomplicerad Krav på regering och  
Regeringskansli avseende 
detaljkompetens och 
branschkunnande 

Upphandling Ingen upphandling förekom-
mer i första led (jfr Rakel)139 

Upphandling i nästa led 
kan förutsätta LOU, 
branschvana och affärs-
mässighet140 

Samordning med Rakel Okomplicerad (om samma 
myndighet) 

Komplicerad om rollfördel-
ningen för systemen inte 
överensstämmer 

Samordning av statlig infra-
strukur 

Kan uppnås genom aktiv 
myndighetsstyrning och 
avtal/överenskommelser 

Kan inte uppnås utan aktiv 
myndighetsstyrning 

Finansiering Överblickbar, täta kontroll-
stationer 

Årliga anslag mindre lämp-
lig form för långsiktiga 
infrastrukturinvesteringar  

Samhällsekonomi Överblickbart Svårt skapa synergier och 
komplementära affärer 
kring infrastrukturen 

Branschkompetens - Bristande förutsättningar 
för affärsavtal, svårt att 
anskaffa, utveckla och 
behålla kärnkompetens 

Tid Ökade möjligheter till efter-
tänksamhet och ett för bud-
getprocessen anpassat tempo 

Långa ledtider inför prak-
tisk drift, aktörerna kan 
komma att upphandla 
mindre säkra alternativ 

                                                                                                                                                          
139 Första ledets upphandling syftar på sådan upphandling av operativ drift och förvaltning 
som f.n. sker från ansvarig myndighet (MSB) beträffande Rakel och som undviks om även 
denna del av lösningen läggs på myndighet. Utredningen har i sin huvudrapport Ds 2017:7 
argumenterat för direkt statlig kontroll och rådighet över systemet, vilket innebär att en 
rollfördelning mellan beställare och leverantör inte kan hanteras genom LOU på det sätt 
som sker avseende Rakel. Slutanvändare kan vidare enkelt direktupphandla abonnemangs-
tjänster av myndigheten, vilket utgör en fördel. 
140 Avser upphandling av underleverantörer till systemet.  
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3.2.3 Modell med uppdelat ansvar mellan myndighet och 
bolag 

Denna modell innebär en avvägning i ansvarighet mellan myndighet 
och statligt bolag, där olika roller och uppgifter fördelas för att på 
ett ändamålsenligt sätt kravställa, utveckla och förvalta kommuni-
kationslösningen. De myndighetsroller som närmast kan identifie-
ras gäller samordning av samhällsaktörernas behov, utformning av 
samlad kravställning för funktionalitet och säkerhet samt löpande 
kontroll och tillsyn av lösningen.  För bolaget lämpliga roller och 
uppgifter avser mer operativa och marknadsnära delar, som att full-
göra operatörsrollen, etablera nödvändig infrastruktur, tekniskt 
genomförande och drift av kommunikationslösningen. Viktiga 
moment utgörs av upphandling av varor och tjänster i etablerings- 
och förvaltningsfas, inplacering av tekniklösningar i statliga och 
allmänna master, service och underhåll m.m. Bolaget fullgör de 
statliga investeringar som erfordras för samhällsnätet och äger de 
statliga anläggningstillgångar som är nödvändiga för den dedikerade 
delen av lösningen. Operatörsroll och ansvar för de avtalslösningar 
som kopplas till detta (bl.a. avseende roaming) läggs på bolaget. 

Ytterligare roller och uppgifter kan diskuteras, eftersom gräns-
snittet mellan myndighet och bolag kan ta sig olika uttryck med 
olika för- och nackdelar som följd. Ansvarighet för tilldelat radio-
spektrum, förvaltning av abonnentdatabas och hantering av abon-
nemangsavgifter utgör sådana uppgifter där olika lösningar kan 
utformas. En utgångspunkt är liksom i tidigare myndighetsmodell 
att spektrum tilldelas genom undantag för vissa ändamål och nytt-
jande av en begränsad och normerad användarkrets. Sådan tilldel-
ning kan ske till myndighet (alternativt bolag) i det inbördes sam-
spel som modellen innebär. Målsättningen bör vara att myndig-
hetsutövning knutet till lösningen i första hand läggs på myndig-
heten, liksom de innehållsliga tillsynsuppgifter som kan komplet-
tera PTS tillsyn av spektrumanvändning. 

Riksdagen förutsätts besluta om samhällsuppdrag för bolaget, 
vilket därefter återspeglas i bolagsordningen. Regering och riksdag 
kan då uppgiftsfördelning mellan myndighet och bolag balanseras 
på lämpligt sätt ges den inblick och de löpande kontrollmöjligheter 
som krävs. Samordnad myndighets- och bolagsstyrning skapar 
förutsättningar för samhällsnytta och kostnadseffektivitet. Finan-
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siellt innebär modellen att anslagsfinansiering i huvudsak avser de 
statliga aktörernas abonnemangsavgifter medan bolagets befintliga 
resurser, lånekapacitet och affärsverksamhet i huvudsak får bära 
investeringarna för kommunikationslösningens inledande etapper. 
Staten har ytterst att tillse att de finansiella förutsättningarna möj-
liggör etablering av lösningen. Bolagets uppdragsmål kan komma 
att medge kompletterande affärsverksamhet, vilket kan bedömas 
som angeläget eftersom det får betydelse för dessa förutsättningar. 

En avgörande fråga för utformningen av ändamålsenliga roller är 
i vilken utsträckning krav på konkurrensutsatt upphandling görs 
gällande. Nuvarande Rakelmodell innebär att beställande myndig-
het (MSB) upphandlar drift och kundstöd enligt LOU av tjänstele-
verantör (Teracom), som i sin tur upphandlar erforderliga underle-
verantörer. En sådan modell har inget givet långsiktigt utfall och 
riskerar att äventyra statens möjligheter till direkt kontroll och 
rådighet över centrala funktioner i det samlade kommunikationssy-
stemet. En långsiktigt säkrad modell för samverkan mellan myn-
dighet och statligt bolag förutsätter en anpassad upphandlingspro-
cess. Det är därför väsentligt att undantag från öppen konkurrens-
utsättning kan grundas på en nationell säkerhetsbedömning i kom-
bination med tydligt samhällsuppdrag riktat till bolaget, instruk-
tionsändring för berörd myndighet, samt genom tvingande regle-
ring i förordning av användarkretsens utformning. Samhällsaktö-
rernas tjänsteupphandling av lösningen i egenskap av slutanvändare 
får också hanteras inom ramen för sådant undantag från de offent-
liga upphandlingsreglerna. 

Sammantaget kännetecknas denna balanserade modell av defini-
erade och väl åtskilda roller mellan en statlig myndighet och ett 
statligt aktiebolag. Myndigheten kravställer och fungerar i detta 
avseende som ”beställare” av lösningen. Tillhandahållaren av tjän-
sterna är nätoperatör, som etablerar, äger och driver nätet. I denna 
roll ingår att upphandla de underleverantörer och samarbetspart-
ners som krävs och att teckna de långsiktiga samarbetsavtal som 
behövs, t.ex. avseende prioriterade roamingtjänster i allmänna nät. 
Bolaget tar också fullt ansvar för löpande utveckling av de tekniska 
och säkerhetsmässiga lösningar som krävs. Relationerna mellan 
myndighet och bolag kan behöva regleras genom särskild överens-
kommelse, som bl.a. rör tids- och resursmässiga förutsättningar för 
att nå uppsatta krav, men inte i den traditionella form som kontrakt 
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eller avtal innebär. Uppgifterna behöver utformas som särskilt be-
slutat uppdrag till myndigheten samt som samhällsuppdrag till bo-
laget, vilket ger tydlighet och långsiktighet i de roller bolaget ska 
upprätthålla. Alternativet, där en mer traditionell beställar- och 
utförarmodell utformas och myndigheten ges uppdrag att upp-
handla lösningen som tjänst av bolaget, ger inte de finansiella för-
utsättningar och den flexibilitet som erfordras. Tjänsten finansieras 
då i ökad utsträckning över statsbudgeten och myndigheten hante-
rar årliga avgifter till nätoperatören och abonnemangsavgifter inom 
ramen för sin finansiering av lösningen. Synergier med andra typer 
av tjänster uppstår inte naturligt. 

En fördefinierad lösning mellan viss myndighet och utpekat bo-
lag innebär att statens krav på bolaget kan ges omfattande precision 
och långsiktighet. Det innebär också att betydande krav kan ställas 
på bolagets egen utveckling och styrning. Det berör kompetensför-
sörjning, säkerhetskultur och eventuell övrig med samhällsuppdra-
get förenlig verksamhet. 

De nackdelar som kan uppstå i samband med en rollfördelning 
mellan myndighet och bolag kring lösningen gäller främst före-
komst av eventuella otydligheter. Roller måste definieras och regle-
ras väl, sannolikt behövs även kompletterande och formaliserade 
överenskommelser kring vissa områden och uppgifter. Det kan 
t.ex. gälla prioriteringar inom upprättade utbyggnads- och utveck-
lingsplaner, beslut avseende abonnemang och hantering av abon-
nentdatabaser, administrativa gränssnitt, internationell samverkan 
etc. 

Vidare krävs erforderlig och samordnad styrning av såväl myn-
dighet som bolag. Koordinerad fördelning av roller med avseende 
på Rakel och den framtida kommunikationslösningen underlättar 
en effektiv övergång mellan systemen, hantering av restvärden, 
investering/reinvestering, drift och underhåll, kundstöd och ut-
formning av abonnemang och abonnemangskostnader. Det aktuali-
serar en anpassad rollfördelning även för Rakel.  

Kommunikationslösningens finansiering och den samhällseko-
nomiska kostnadseffektivitet som uppnås kan bli något mer kom-
plicerad att överblicka i en modell med flera inblandade aktörer. 
Finansiella effekter uppstår för såväl statsbudget som i bolaget, de 
prövas dessutom i skilda processer och vid olika tidpunkter. Samti-
digt ges goda möjligheter att nyttja befintliga resurser och att vid 
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behov utveckla affärsmässiga synergier om infrastruktur och opera-
tiv drift förläggs till bolag, snarare än i myndighet.  

Tabell 3.3 Modell med uppdelat ansvar mellan myndighet och bolag,      
för- och nackdelar  

Roller och uppgifter kan fördelas på olika sätt mellan statlig förvalt-
ningsmyndighet och statligt bolag. Det styr omfattningen av angivna 
för- och nackdelar  

Moment Fördelar Nackdelar 
Roller och uppgifter fördelas Tydligt ansvarstagande 

möjligt 
 

Styrning Mer komplex men väl reglerad  Styrning och kontroll även-
tyras om myndigheten 
behöver upphandla bola-
gets tjänster enligt LOU 

Upphandling Behövs inte i första ledet om 
samhällsuppdrag tilldelas 
bolaget och att upphandling 
betraktas som nationellt 
säkerhetsintresse. Bolagets 
upphandling och avtal kan 
utföras med branschvana och 
affärsmässighet på säker-
hetsmässiga grunder 

Upphandling i övriga led 
kan förutsätta LOU 

Samordning med Rakel Okomplicerad om rollfördel-
ningen för systemen överens-
stämmer 

Komplicerad om rollfördel-
ningen för systemen inte 
överensstämmer  

Samordning av statlig infra-
strukur 

Kan uppnås genom avtal 
(med stöd av aktiv myndig-
hetsstyrning) 

Försvåras utan aktiv myn-
dighetsstyrning 

Finansiering Överblickbar, belastar stats-
budgeten i mindre utsträck-
ning. Bolaget kan delfinansi-
era med eget kapital/lån 

Finansieringen prövas inte 
samlat (organisatoriskt och 
tidsmässigt) 

Samhällsekonomi Överblickbart. Möjligt skapa 
synergier och komplementära 
affärer kring infrastrukturen 

- 

Branschkompetens Lättare att anskaffa, utveckla 
och behålla kärnkompetens 

- 

Tid Kortare ledtider möjliga, 
snabbare till praktisk drift 

- 

 
Modellens utformning kan varieras i en rad avseenden. Förutom 
balansering av de roller och uppgifter som redan nämnts, kan den 
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rent organisatoriska utformningen diskuteras. Det kan således 
övervägas om affärsverk snarare än förvaltningsmyndighet ska an-
svara för de myndighetsroller som utformas. Samverkan mellan 
myndighet och bolag kan vidare arrangeras så att myndigheten ges 
ägande över bolaget. Sådana dotterbolag förekommer hos såväl 
affärsverk som andra myndigheter, vilket kan ge finansiella och 
legala effekter. 

3.2.4 Bolagsmodell 

Denna modell innebär att ett samlat ansvar för lösningen, fastställt 
av riksdagen, läggs på ett aktiebolag med statligt majoritetsägande. 
Det betyder i likhet med myndighetsmodellen ett samlat ansvar 
hos en aktör. I detta fall gäller det ett aktiebolag som ges ansvar för 
kravställning av den samlade kommunikationslösningen och upp-
handling av varor och tjänster för att tillsammans med egna resur-
ser etablera och förvalta lösningen. Det kan gälla byggentreprenad, 
inplacering av tekniklösningar i egna och allmänna master, service- 
och underhållstjänster etc. Bolaget fullgör de statliga investeringar 
som erfordras för samhällsnätet och äger de anläggningstillgångar 
som är nödvändiga för den dedikerade delen av lösningen.  

Liksom tidigare kan en rad ytterligare roller och uppgifter iden-
tifieras, t.ex. att förvalta tilldelat radiospektrum, ansvara för lös-
ningens tekniska utformning och genomförande, vara nätoperatör, 
avtala med statliga och andra aktörer om transmissionsvägar och 
med allmänna operatörer om roamingtjänster, upprätthålla abon-
nentdatabas och hantera avgifter för abonnemang. Kontrolluppgif-
ter tillkommer men inte mer formella tillsynsuppgifter, som av 
legala skäl läggs på närmast berörda myndigheter. 

De samlade effekterna av statens reglering och bolagsstyrning 
ger med regelbunden informationsåterkoppling tillräcklig inblick i 
verksamheten. Omfattande möjligheter finns även till styrning från 
regeringens och riksdagens sida. Långtgående precisering av olika 
uppgifter och hur de ska utföras, t.ex. en detaljerad kravspecifika-
tion, lämpar sig dock mindre väl för bolagsformen. Bolagsstäm-
mans beslut om finansiella mål och verksamhetsmål ligger normalt 
på en mer strategisk nivå och hanteras av styrelsen enligt aktiebo-
lagslagen med bolagets bästa för ögonen. Mellanledet saknas, med 
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en kravställande myndighet som överenskommer med bolaget om 
detaljer i åtagandet. 

Tabell 3.4 Bolagsmodell, för- och nackdelar  

Roller och uppgifter för kommunikationslösningen förläggs till    
statligt bolag 

Moment Fördelar Nackdelar 

Roller och uppgifter samlas Tydligt ansvarstagande Sammanblandning av roller 
kan påverka resultat och 
måluppfyllelse 

Styrning Okomplicerad Krav på regering och  
Regeringskansli avseende 
detaljkompetens och 
branschkunnande 

Upphandling Behövs inte i första ledet om 
samhällsuppdrag tilldelas 
bolaget. Bolagets upphand-
ling och avtal kan utföras 
med branschvana och af-
färsmässighet på säkerhets-
mässiga grunder 

Vissa kända nackdelar om 
LOU ej tillämpas avseende 
konkurrens, transparens 
etc. Samhällsaktörerna kan 
inte direktupphandla abon-
nemangstjänster från 
bolaget 

Samordning med Rakel Okomplicerad om full ansva-
righet för Rakel förs till 
samma bolag 

Försvåras om ansvarighet 
för Rakel ligger kvar på 
MSB 

Samordning av statlig infra-
strukur 

Kan uppnås genom avtal Viss aktiv myndighetsstyr-
ning kan krävas 

Finansiering Flexibel men ändå överblick-
bar. Mindre belastning på 
statsbudgeten, men kräver 
riksdagsbeslut 

Normalt ingen årlig pröv-
ning av riksdagen, vilket 
kan upplevas som nackdel 

Samhällsekonomi Lättare skapa synergier och 
komplementära affärer kring 
infrastrukturen om uppdraget 
så medger  

Något svårare överblicka 
samlade samhällsekono-
miska effekter  

Branschkompetens Lättare att anskaffa, utveckla 
och behålla kärnkompetens 

- 

Tid Ökade möjligheter till snabbt 
och effektivt genomförande 

- 

 
Kommunikationslösningens samlade kostnader kan överblickas, 
återkommande beslutspunkter hanteras i erforderlig takt av bolaget 
och delges regering och riksdag i den utsträckning som behövs. 
Finansiellt innebär modellen att tyngdpunkten hanteras inom bola-
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get med egna resurser, lån och avgiftsfinansiering, därtill de statliga 
aktörernas abonnemangskostnader och det övriga budgetstöd som 
regering och riksdag kan finna nödvändigt.  

Liksom för övriga modeller uppstår behov av att hantera upp-
handlingsfrågor på sådant sätt att statlig kontroll och rådighet kan 
upprätthållas och att samhällsaktörerna nationellt omfattas av en 
och samma kommunikationslösning. En samlad bolagslösning ger 
förutsättningar för bibehållen statlig kontroll över systemet i sin 
helhet. Samhällsaktörerna behöver vidare kunna direktupphandla 
lösningens dedikerade tjänster av bolaget. Grundläggande förut-
sättningar för detta är att det är nödvändigt för att möjliggöra ett 
samlat och enhetligt nationellt system för samordning och ledning, 
i kris och vid höjd beredskap. Alternativa system saknar förutsätt-
ningar att integreras i en utvecklad och säker nationell lösning.  

En mer renodlad bolagsmodell utgör i realiteten inte ett egent-
ligt alternativ. Bolag saknar förutsättningar att fullt ut hantera den 
myndighetsutövning som förutsätter bredare myndighetskapacitet, 
hantering av offentlighetsprincipen och möjligheter till traditionell 
myndighetsstyrning. Omfattande detaljstyrning av aktiebolag kan 
försvåra möjligheten att agera affärsmässigt och minska de syner-
gier som kan uppstå genom lämpliga kompletterande verksamheter. 

3.2.5 Hantering av upphandling i modellerna 

Tillämpningen av upphandlingslagstiftningen kan komma att vari-
era beroende på vilken ansvarsmodell som tillämpas och den inbör-
des rollfördelning staten där ger sina myndigheter och bolag. En 
översiktlig och schabloniserad översikt ges i nedanstående matris, 
som visar förutsättningar för upphandling på olika nivåer och för 
olika aktörer. 

En utvecklad mobil kommunikationslösning för samhällsaktö-
rerna behöver svara mot högt ställda säkerhetskrav. Bakomliggande 
infrastruktur ska vara mycket säker och robust för att med hög 
direkt statlig kontroll kunna bära fortlöpande och tillgänglig kom-
munikation för ledning och samverkan i kris och beredskap, mellan 
samhällsaktörer, militärt och civilt försvar. Samhället har ett uttalat 
behov av ett säkert mobilt kommunikationssystem. Dess norme-
rade användarkrets och samhällskritiska karaktär motiverar ett tyd-
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ligt utpekande av att viss lösning ska användas och tillhandahållas 
genom staten.  

Tabell 3.5 Upphandlingens karaktär för olika nivåer och modeller  

Schabloniserad uppställning  

Typ av upphand-
ling 

Myndighetsmodell Modell med både 
myndighet och bolag  

Bolagsmodell 

Första ledet, upp-
handling avs 
operatör, drift och 
underhåll 

Ingen upphandling 
behövs 

Direktupphandling 
förutsätter undantag141 
 

Ingen upphandling 
behövs 

Andra ledet, upp-
handling av under-
leverantörer 

Direktupphandling 
förutsätter undantag 
 

Direktupphandling   
kan vara möjlig 

Direktupphandling 
kan vara möjlig 

Tredje ledet, an-
vändare upphand-
lar kommunika-
tionstjänsten av 
staten 

Direktupphandling 
möjlig 

Direktupphandling 
förutsätter undantag 

Direktupphandling 
förutsätter undantag 

 

                                                                                                                                                          
141 Riktade uppdrag till myndighet och bolag samordnas med åberopande av de synnerliga 
skäl som kan anses gälla.  
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4 Lämpliga aktörer för realisering 
av kommunikationslösningen 

4.1 Aktörer med förutsättning att ta ansvar för 
lösningen 

I detta kapitel diskuteras förutsättningarna från kapitel 3 närmare 
utifrån en mer konkret tillämpning genom Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, MSB, respektive det statligt helägda 
bolaget Teracom. Aktörerna samverkar idag kring kommunika-
tionssystemet Rakel. Utredningen bedömer att dessa aktörer i 
samverkan är bäst skickade att i närtid kunna erbjuda en lämplig 
modell för en utvecklad och säker framtida lösning. Viktiga kom-
ponenter i lösningen, som ett säkert och samhällskontrollerat 
stamnät, aktualiserar ytterligare ansvariga statliga aktörer, främst 
Trafikverket. Utredningen berör detta avslutningsvis och fördjupar 
frågan i kapitel 5. 

4.2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB har ett brett ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisbe-
redskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan 
myndighet utpekas som ansvarig. Ansvarigheten omfattar åtgärder 
före, under och efter en olycka eller en kris. I myndighetens in-
struktion betonas att MSB ska utveckla och stödja samhällets be-
redskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med 
förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, arbeta med 
samordning mellan berörda aktörer samt bidra till att minska kon-
sekvenser av olyckor och kriser. Vidare ingår uppföljning och ut-
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värdering av samhällets krisberedskapsarbete och ansvar för att 
utbildning och övningar kommer till stånd inom ansvarsområdet.142 

MSB har särskilda uppgifter då det gäller att företräda det civila 
försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen 
mellan civila och militära behov av samhällets resurser och ska även 
se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet. En 
särskilt utpekad uppgift avser förvaltning och utveckling av radio-
kommunikationssystemet Rakel, där myndigheten ska ta ut avgif-
ter för de tjänster som tillhandahålls.143 

4.2.1 Rollfördelning  

MSB upprätthåller idag det samlade ansvaret för Rakelsystemet, 
vilket är en utgångspunkt för diskussion av framtida uppgifter 
kring en utvecklad och säker kommunikationslösning. Utredning-
en har tidigare pekat på en rad olika roller som behöver definieras 
för lösningen och att detta även bör samordnas med ansvaret för 
Rakel. Fördelen med en renodling av roller har också diskuterats.  

Renodling av roller kan innebära både för- och nackdelar, vilket 
bl.a. Statskontoret påtalat.144 Renodling har ändå varit ett ledande 
tema i den förändring som skett inom statsförvaltningen under 
senare år, t.ex. inom trafik- och transportområdet. Det har bl.a. 
gällt tillsyn och normgivning i förhållande till förvaltning samt 
utflyttning av viss produktionsverksamhet på underleverantörer 
och konsulter. Uppdelningen har skapat förutsättningar för en mer 
oberoende tillsyn och normgivning men kan naturligt även inne-
bära viss fragmentering och risker för dubbelarbete, bristande sam-
ordning och svårigheter att upprätthålla en god kunskapssprid-
ning.145 Då verksamheter reformeras genom avreglering och ökad 
konkurrensutsättning kan även ökade krav uppstå på tillsynsresur-
ser för att säkerställa kvalitet, tillgänglighet, service och rättssäker-
het.146  
                                                                                                                                                          
142 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap. 
143 Ibid. 
144 Statskontoret (2015). På rätt väg? – Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen, 
2015:14. 
145 Statskontoret (2016). Om offentlig sektor. Renodling av statlig verksamhet. 
146 Statskontoret (2012). Om offentlig sektor. Den effektiva staten. En antologi från Stats-
kontoret, s. 204 ff. 
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Utredningen ser, beträffande en utvecklad kommunikationslös-
ning, i allt väsentligt betydande fördelar med ett tydliggörande av 
myndighetsroller. Det gäller ansvar för kravställning, kontroll och 
tillsyn, och att dessa uppgifter hålls organisatoriskt skilda från de 
mer operativa och utförande delar som kan fullgöras av en mer 
marknadsnära statlig aktör. En sådan rollfördelning i en ny kom-
munikationslösning bör även diskuteras i relation till nu gällande 
ansvarsuppgifter inom Rakelsystemet. Mycket talar för att Rakel 
och en utvecklad kommunikationslösning bör samordnas då det 
gäller ansvarighet, investeringar, drift och underhåll. 

Upphandling 

Upphandlingsfrågorna har diskuterats i tidigare sammanhang. 
Sammanfattningsvis kvarstår en grundläggande fråga som präglar 
myndighetens förhållningssätt då det gäller uppgifter som rör upp-
handling. Grundläggande krav på att vissa ansvarsroller eller upp-
gifter endast ska upprätthållas av svenska eller statliga leverantörer 
kan inte mötas med stöd av upphandlingslagstiftningen. Det går 
således inte att ställa krav rörande ägarbegränsningar, vilket skulle 
kunna strida mot principerna om likabehandling och icke-
diskriminering. Krav kan inte heller ställas på att leverantörer inte 
har kontrakt eller samarbeten med utpekade andra aktörer, vilket 
skulle kunna strida mot proportionalitetsprincipen. Möjligheten att 
begränsa nyttjandet av underleverantörer finns inte heller, förutsatt 
att dessa uppfyller grundkraven. Konkurrensutsatt upphandling, 
vilket MSB i egenskap av upphandlande myndighet normalt ska 
iaktta, förefaller därför inte medverka till den statliga kontroll och 
rådighet som kommunikationslösningen förutsätter.147 

Utredningen kan därmed konstatera att frågan kan hanteras uti-
från två olika utgångspunkter.  En fördelning av roller mellan myn-
dighet och statligt bolag kan ske genom tydligt utpekande, där 
uppgiften att ansvara för etablering, drift och underhåll av systemet 
är given genom riksdagsbeslut och inte behöver upphandlas. Behö-
ver å andra sidan MSB i egenskap av kravställande myndighet upp-
handla lösningen med bibehållen statlig kontroll, förutsätts sanno-
                                                                                                                                                          
147 Hallberg, O. och Granlund, L. (2017). PM ang. upphandling av samhällsnät, Advokatfir-
man Lindahl, 2017-05-08. 
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likt prövning av undantag på grunden väsentligt nationellt säker-
hetsintresse. Det anknyter också väl till de förslag som lagts av 
särskild utredare avseende försörjningen av statens behov av it-
/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö 2014:A). 

Tillsyn och kontroll 

Det är olämpligt att tillsyna egen verksamhet, normerande och 
operativ verksamhet bör således skiljas åt. MSB kan med stöd av 
den kravställning för systemet som utvecklas i samverkan med 
samhällsaktörerna, löpande bedriva innehållslig kontroll och tillsyn 
över lösningen, men bör då inte operativt ansvara för den. Tillsynen 
kan avse lösningens funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet. 
Detta bör avgränsas innehållsligt från det tillsynsansvar som åvilar 
Post- och telestyrelsens, PTS, avseende hur tilldelat spektrum nytt-
jas och att det står i överensstämmelse med angivna behov.148 

Rakelsystemets aktörer sammanträffar regelbundet hos MSB, 
vilket ger stöd för utvecklingsarbete i nuvarande kommunikations-
lösning. Ett motsvarande nationellt användarråd kan visa sig värde-
fullt för att samordna samhällsaktörernas behov i en ny lösning. Ett 
råd kan också ge stöd för det tillsynsarbete som utvecklas. 

Frekvensförvaltning och tillsyn 

MSB har i ett antal etapper genom Post- och telestyrelsen, PTS, 
tilldelats tillstånd för de frekvensband som används inom Rakelsy-
stemet, 380–384 MHz samt 390–394 MHz. Tilldelning av tillstånd 
kan ske efter ansökan med prövning av de behov som anges. Till-
stånd har beviljats för Rakel med hänvisning till att radioanvänd-
ning som behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose 
allmän ordning, säkerhet eller hälsa enligt lagen om elektronisk 
kommunikation, LEK, kan undantas från allmän inbjudan.149 Till-
stånden har förenats med en del villkor, dels av teknisk men även av 

                                                                                                                                                          
148 Frekvenstillstånd för Rakelsystemet tilldelades etappvis av Post- och telestyrelsen efter 
ansökan. Gällande frekvenstillstånd; MSB dnr 05-6079 (etapp 1), dnr 05-8168 (etapp 2), dnr 
07-10913 (etapp 3), dnr 06-10268 (etapp 4), dnr 08-3326 (etapp 5), dnr 08-5313 (etapp 6) 
samt dnr 08-5314 (etapp 7). 
149 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 
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juridisk karaktär, t.ex. att användarna ska vara sådana som står ut-
pekade i förordningen150 samt att mobila terminaler som genom 
abonnemang är anslutna till Rakelsystemet ska vara undantagna 
från tillståndsplikt. Nuvarande tillstånd och tillståndsvillkor gäller 
till och med 2020.151 

PTS är tillsynsmyndighet vad avser bl.a. efterlevnaden av de all-
männa skyldigheter som följer av eller meddelats med stöd av lagen 
om elektronisk kommunikation, LEK. Det innebär att PTS utövar 
tillsyn över att MSB följer de villkor som står i de frekvenstillstånd 
som tilldelats. PTS har med stöd av detta efterfrågat hur MSB till-
försäkrar att användningen av Rakelsystemet håller sig begränsad 
och hur det regleras i MSB:s allmänna villkor. Dialogen mellan 
myndigheterna har resulterat i reviderade allmänna villkor. Numera 
ingår uttryckliga bestämmelser om att användare måste följa be-
gränsningen i användningsområdet med hänvisning till förordning-
en och att MSB har rätt att vidta åtgärder vid överträdelse.152 

I LEK anges att det krävs tillstånd för att använda radiosändare. 
Tillståndet avser rätt att använda en viss radiosändare eller att an-
vända radiosändare inom ett visst frekvensutrymme.153 Frågan om 
radiotillstånd är inte förbehållet myndigheter. Även andra aktörer 
kan medges tillstånd i de fall legitima behov och roller anges. En 
bedömning behöver därför göras av vilken aktör som är mest läm-
pad att inneha tillstånd för de frekvenser som ska nyttjas inom en 
utvecklad mobil kommunikationslösning. 

4.2.2 Finansiering 

Rakelsystemet finansierades inledningsvis med anslag, påföljande 
lån och successivt ökande användaravgifter vid den utbyggnad som 
skedde.  Försvarets materielverk genomförde upphandlingen, var-
efter Krisberedskapsmyndigheten fick ansvar för införande, för-
valtning och utveckling. MSB övertog ansvaret 2009, då myndig-
heten bildades. Den fortsatta utvecklingen har inneburit att Rakel 
sedan något år är helt avgiftsfinansierad.  

                                                                                                                                                          
150 20 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
151 MSB (2017). Underlag till utredningen. 
152 Ibid. 
153 3 kap. 1 § LEK. 
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I utredningens rapport Kommunikation för vår gemensamma sä-
kerhet, Ds 2017:7, förordades ett utvecklat kommunikationssystem 
där finansiella och andra resurser inom MSB och Teracom tillvara-
tas för att realisera den kommande lösningen. Modellen bygger 
långsiktigt på avgiftsfinansiering genom intäkter från abonnemang 
och inplaceringar, därtill förutsätts under en period vissa kapitalbe-
hov.  

Karaktären på de finansieringsflöden som upprättas beror på 
den rollfördelning som etableras mellan myndighet och bolag. En 
tydlig uppdelning där kravställning, kontroll och tillsyn hålls orga-
nisatoriskt skilt från de operativa och utförande roller som angivits, 
påverkar hur investeringar görs och intäkter hanteras.  

Ett viktigt ingångsvärde gäller den övergångsperiod då Rakelsy-
stemet fortfarande är i drift och en utvecklad ny kommunikations-
lösning är under uppbyggnad. Rakelsystemet representerar bety-
dande restvärden i befintliga anläggningstillgångar, vilka uppgick 
till över 1 mdkr vid utgången av 2016. Systemet förutsätter vidare 
löpande reinvesteringar om 200–300 mnkr årligen under över-
gångsperioden, för att driften ska kunna säkerställas.154   

Utredningen har tidigare betonat vikten av samordning mellan 
de två systemen, ansvarsmässigt och finansiellt. Betydande sam-
ordning kan ske avtalsmässigt, så att planering, investeringar och 
nyttjande samordnas. De restvärden som redovisas avser i bety-
dande utsträckning basstationer för Rakelsystemet. De kommer 
inte att kunna återanvändas i en utvecklad lösning och bör därför 
inte heller belasta finansieringen av denna. Motsvarande förhållande 
gäller för vissa övriga anläggningstillgångar. En avgörande fråga 
gäller hur befintlig kompetens kan tillvaratas och säkras, t.ex. ge-
nom verksamhetsövergång till bolaget.  

Ur statens perspektiv finns ett antal vägar att hantera de rest-
värden som inte anknyter till en utvecklad lösning. Det kan t.ex. 
gälla höjda avgifter för Rakel, minskade investeringar eller kapital-
tillskott. 

                                                                                                                                                          
154 MSB (2017). Underlag till utredningen. 
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Figur 2.1 Totalt restvärde för Rakelsystemet, redovisning per 2016-12-31 

Fördelning med avseende på nuvarande och planerade anläggnings-
tillgångar 
 

 
Källa: MSB (2017). Underlag till utredningen. 

Höjda avgifter för Rakel 

Höjda årliga avgifter för Rakels statliga användare skapar förutsätt-
ningar för snabbare avskrivning av restvärden. Det innebär också en 
uppbyggnad av avgiftsvolymen till en nivå som bättre svarar mot 
framtida användning av ett utvecklat system med ett utökat antal 
användare och abonnemang. Myndigheterna kommer med en sådan 
modell sannolikt att begära ökade anslag i sina budgetunderlag. 

Minskade investeringar i Rakel 

En restriktiv strategi för reinvesteringar prioriteras mot att upp-
rätthålla (1) Rakels funktionalitet under en övergångsfas och att 
(2) investera i tillgångar som även kan återanvändas i en framtida 
kommunikationslösning. En sådan omläggning kan ge något ökade 
driftkostnader till följd av åldrad utrustning men minskar avskriv-
nings- och räntekostnader. Det innebär även att utvecklingsarbetet 
kring Rakel eftersätts. 
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Kapitaltillskott 

Medel kan anslås för avskrivning av Rakels restvärden i snabbare 
takt för att möta avvecklingen av systemet. Även en sådan lösning 
förutsätter planeringsmässig framförhållning. Den aktör som får 
till uppgift att bygga och förvalta en utvecklad kommunikations-
lösning bör även få ansvar för att förvalta och avveckla Rakel. Inbe-
griper det överföring av anläggningstillgångar, behöver finansiella 
förutsättningar anpassas så att lösningen och kommande investe-
ringsmöjligheter inte äventyras. 

En särskild form av kapitaltillskott utgörs av sådana medel som 
staten kan avsätta för mer tidsbegränsade åtgärder. Det s.k. krisbe-
redskapsanslaget representerar en sådan möjlighet, där landets 
kommuner och landsting årligen tillförs statliga medel som sub-
vention för abonnemangskostnader inom Rakelsystemet.155 Till-
skottet avser att möjliggöra en god breddanvändning av Rakel i 
kommuner med varierande ekonomiska förutsättningar. Modellen 
är inte marknadsstörande, då den endast avser att möjliggöra ett 
effektivt nationellt talbaserat kommunikationssystem inom defini-
erade samhällsviktiga verksamheter.  

4.3 Teracom 

Det statliga bolaget Teracom fullgör i dagsläget uppgifter inom 
Rakelsystemet. Utredningen ser bolaget som en lämplig statlig 
aktör även för en utvecklad kommunikationslösning. 

En ny koncernstruktur inrättades 2011 med Teracom Group AB 
(”Teracom”) som statligt ägt moderbolag. Koncernen omfattar tre 
aktiva dotterbolag som bl.a. tillhandahåller grossisttjänster på den 
svenska marknaden för utsändning av radio och tv samt vissa andra 
tjänster inom området elektronisk kommunikation.156 Dotterbola-
get Teracom AB bildades redan 1992 efter beslut av riksdagen.157 
Bolaget äger och driver marknät för radio och tv i Sverige och 
Danmark. Koncernen erbjuder också robusta och säkra kommuni-
                                                                                                                                                          
155 Genom en överenskommelse mellan staten (MSB) och Sveriges Kommuner och Lands-
ting överförs 2014–2018 årliga krisberedskapsmedel från anslag 2:4 för att bl.a. subvention-
era Rakels abonnemangskostnader. 
156 Prop. 2010/11:1, utgiftsområde 24, bet. 2010/11:NU1 samt rskr. 2010/11:132. 
157 Prop. 1991/92:140, bet. 1991/92:KrU28 och rskr. 1991/92:329. 
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kationstjänster till privata och offentliga aktörer i Sverige och 
Danmark och har ansvar för flera viktiga samhällstjänster. Marknä-
tet som Teracom driver bär ut funktionen Viktigt Meddelande till 
Allmänheten, VMA. Teracom övertog 2015 drift, underhåll och 
kundstöd för det svenska nationella kommunikationssystemet Ra-
kel och sköter sedan 2015 även den danska räddningstjänstens nät 
Kustradion. Koncernen har cirka 600 medarbetare och omsatte år 
2016 cirka 2 010 mnkr i den kvarvarande verksamheten efter för-
säljning av betalTVbolagen i Sverige (genomförd) och Danmark 
(under genomförande).158 

Teracom utvecklades ekonomiskt och verksamhetsmässigt sta-
bilt fram till slutet av 1990-talet. Utvecklingen av infrastruktur för 
distribution av digital-tv innebar då och fram mot sekelskiftet en 
betydande finansiell belastning genom ökad belåning och förluster i 
verksamheten. Riksdagen beslutade därför 2003 om ett villkorat 
aktieägartillskott på 500 mnkr, vilket i sin helhet kunde återbetalas 
fyra år senare.159 Lönsamheten har därefter successivt förbättrats. 

Efterfrågan på linjär marksänd tv minskar över tid i takt med 
bredbandsutbyggnaden, men bedöms av bolaget ännu som stark 
under ett antal år. Fokus för Teracom uppges i 2016 års årsredovis-
ning vara att fortsatt skapa affärer baserat på egen infrastruktur. 
Verksamheten med fiberdistribuerad betal-tv genom Boxer avytt-
rades 2016. Vid uppföljning av de ekonomiska målen 2016 konsta-
teras god lönsamhet med 34 procent avkastning på eget kapital och 
god soliditet. Utdelning skedde 2015 med 285 mnkr, vilket ut-
gjorde 60 procent av nettoresultatet. Teracom tillämpar också satta 
mål beträffande hållbarhet och ansvarsfulla affärer, vilket bland 
annat omfattar minskning av genererade CO2-ekvivalenter och 
arbete för en jämnare könsfördelning. Ett särskilt beslutat sam-
hällsuppdrag är riktat mot verksamheten i dotterbolaget Teracom 
AB. Mål enligt processen för uppdragsmål har ännu inte utveck-
lats.160 

Utöver samhällsuppdraget omfattar affärsverksamheten inplace-
ringar, service och olika kompletterande tjänster, bland annat s.k. 

                                                                                                                                                          
158 Teracom (2017). Års- och hållbarhetsredovisning 2016 samt underlag till utredningen, 
Teracom 2017-05-17. 
159 Prop. 2002/03:64, bet. 2002/03:KrU7 och rskr. 2002/03:195. 
160 Teracom (2017). Års- och hållbarhetsredovisning 2016 samt skr. 2015/16:140, s. 74 och 
skr. 2016/17:74, s. 1–17.  
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Datacenter. Inplacering sker genom att kunder hyr plats för sin 
utrustning i Teracoms anläggningar. Kunderna utgörs främst av 
mobiloperatörer och företag som arbetar med trådlös distribution. 
Verksamheten med Datacenter ger kunderna möjlighet att inpla-
cera utrustning i eget rum eller hall med tillhörande tjänster, vilket 
av bolaget bedöms ha stor tillväxtpotential. Teracom kan erbjuda 
tekniklokaler med hög driftsäkerhet och gott skalskydd. Kritiska 
anläggningar klarar strömbortfall på fem dygn med hjälp av s.k. 
UPS-system och dieselgeneratorer, vilket är avgörande inte minst 
för kraven på robusthet och hög tillgänglighet hos Rakelsystemet. 
Kunderna utgörs främst av myndigheter och verk samt företag med 
höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Ytterligare affärsmöjlig-
heter uppstår när kunderna köper förbindelsetjänster. Teracom 
Sverige etablerade sig under 2016 som oberoende kommunika-
tionsoperatör och erbjuder kommunikationsoperatörstjänster, 
drift, service och installation.161 Bolaget samverkar med flera olika 
myndigheter och bolag, vilket även innebär viss konkurrens. Aktö-
rer inom telekombranschen samarbetar bl.a. genom ömsesidiga 
inplaceringar i varandras master. I detta arbete spelar även Teracom 
en roll och utgör det enda svenska bolag som äger s.k. hög-
master.162 

Samhällsuppdrag 

Statens styrning utgår från de beslut som riksdagen fattar om bola-
get. Vid bolagsstämma kan staten i egenskap av ägare besluta om 
erforderliga styrmedel, t.ex. genom ändringar i bolagsordningen. 
Teracoms nuvarande samhälluppdrag omfattar dotterbolaget Te-
racom AB, vilket baseras på riksdagens beslut163 och enligt bolags-
ordningen har till sitt ändamål  

att bedriva utsändning och överföring av radio- och tv-program samt 
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda programbolagen ut-
sändnings- och överföringstjänster på likvärdiga villkor i Sverige. Bola-
get ska, om efterfrågan från programbolagen finns, erbjuda en grund-

                                                                                                                                                          
161 Teracom (2017). Års- och hållbarhetsredovisning 2016. 
162 Teracom (2017). Underlag till utredningen. 
163 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121 samt prop. 2010/11:1, utgiftsom-
råde 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132. 
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läggande infrastruktur över hela eller delar av Sverige. Detta gäller un-
der förutsättning att programbolagen enligt sina sändningstillstånd är 
skyldiga att sända eller överföra med den efterfrågade räckvidden i ett 
marknät. Bolaget ska utifrån dessa utgångspunkter och de regulativa 
förutsättningarna agera uteslutande affärsmässigt. 

 
Strukturen för samhällsuppdraget innebär att public service-
bolagen och programbolag med tillstånd från Myndigheten för 
press, radio och tv upphandlar och avtalar transmissionstjänsten 
från Teracom. Upphandlingsförfarandet från public servicebolagen 
formas av att dessa utgör upphandlande myndigheter och därmed 
ska följa lagen om offentlig upphandling. De höga inträdeshindren, 
bestående i kravet på ett rikstäckande marknät, gör att endast bola-
get Teracom kan svara på upphandlingsförfrågan för nationella 
utsändningar. Post- och telestyrelsen, PTS, har i enlighet med lagen 
om elektronisk kommunikation fastställt att den nationella gros-
sistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av 
fri-tv-innehåll och dito vad gäller analoga FM-sändningar av ljudra-
dio via marknät till slutanvändare har sådana särdrag att det är mo-
tiverat att införa förhandsreglering. Inom ramen för det beslutet 
har PTS identifierat Teracom som ett företag med betydande infly-
tande som därför åläggs skyldigheter på den relevanta marknaden. 
Skyldigheterna utgörs av en prisreglering av visst högsta pris för 
utsändning. Villkoren för Teracoms samhälluppdrag, i den del det 
gäller de angivna marknaderna, är därmed externt reglerade. 

Nuvarande sändningstillstånd för public service till de statliga 
programbolagen gäller 2014–2019, där det bl.a. framgår att skyldig-
heten att sända i marknät ska nå 99,8 procent av landets hushåll. 
För de kommersiella tv-kanalerna gäller tillstånden från myndig-
heten fram till våren 2020. Marknätet kommer enligt bolagets och 
regeringens bedömningar även fortsättningsvis att vara en central 
plattform för distribution av radio- och tv-sändningar. Täcknings-
kravet för den bofasta befolkningen bedöms på motsvarande sätt 
fortsatt relevant. Det är också viktigt ur beredskapssynpunkt med 
tanke på public servicebolagens uppdrag att sända programtjänster 
över hela landet.164 

                                                                                                                                                          
164 2016/17:KrU7, samt underlag från Teracom, 2017-05-17. 
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Riksrevisionen genomförde 2016 en granskning av Teracoms 
verksamhet med avseende på samhällsmålet att marknätet ska vara 
utformat så att public servicebolagens sändningar når hela befolk-
ningen på ett säkert och effektivt sätt.165 Granskningen ledde till 
rekommendationer till regeringen att pröva det samhällsuppdrag 
Teracom bör ha och se över vilka av koncernens verksamheter som 
fortsatt behöver vara i statlig ägo. En sådan översyn borde enligt 
revisionen pröva lämplig driftform för marknäten, se över om den 
aktuella prisregleringen genom PTS var nödvändig och att genom 
ägarstyrning säkra att inte privat företagsamhet hämmades till följd 
av det statliga monopolet. 

Regeringen instämde delvis i de lämnade rekommendationerna 
från revisionen. I en särskild skrivelse till riksdagen aviserades en 
kommande översyn av bolagets övergripande uppdrag. Regeringen 
instämde dock inte i att regeringen bör ta ställning till det statliga 
ägandet i Teracoms verksamheter. Man bedömde inte heller att 
marknätet lämpade sig för en annan associationsrättslig form. En 
översyn ska göras under 2017 av verksamhetparagrafen i koncern-
bolagens bolagsordningar för att säkerställa att koncernens över-
gripande uppdrag är relevant. För det fall regeringen ser skäl att 
ändra verksamhetsföremål på ett sätt som inte ryms inom nuva-
rande riksdagsbeslut, avser regeringen återkomma till riksdagen. 
Sedan Teracoms nuvarande ekonomiska mål fastställdes 2009 har 
bolaget utvecklats i takt med att marknaden förändrats. Bolags-
strukturen har också förändrats signifikant sedan hösten 2016, då 
avyttring skedde av Boxer TV-Access.166 Därefter har även Boxer-
bolaget i Danmark avyttrats, för ett slutligt genomförande er-
fordras tillstånd från danska myndigheter efter en prövningsfas 
som ännu pågår.167 

4.3.1 Rollfördelning 

Frågan om Teracoms roll i en framtida infrastrukturlösning har 
återkommande diskuterats mot bakgrund av bolagets roll i på-
gående samhällsuppdrag kring marksänd public service samt det av 
                                                                                                                                                          
165 RiR 2016:18. 
166 Rskr. 2016/17:74 och 2016/17:KrU7. 
167 Teracom (2017). Underlag till utredningen, 2017-05-17. 
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MSB upphandlade ansvaret för drift, service och kundsupport inom 
Rakelsystemet. 

Diskussionen har haft olika utgångspunkter och ska ses även 
mot bakgrund av aktuella granskningar av de statliga bolagen. Syn-
sätten är vitt skilda och präglas även av den dynamiska utveckling 
som sker inom bredbandsområdet, möjligheterna att utveckla mo-
bila kommunikationslösningar och de starka branschintressen som 
kommer till uttryck. Riksrevisionen slår i anslutning till nyligen 
genomförd granskning fast att Teracom har ett viktigt samhälls-
uppdrag att leverera radio- och tv-sändningar i marknäten på ett 
säkert sätt till alla, även i kris. Riksrevisionen påpekar att Teracom 
vill satsa på nya tjänster och att regeringen behöver se över bolagets 
samhällsuppdrag såväl som vilka delar av bolaget som behöver vara 
statliga.168 Vitt skilda synsätt har redovisats i den diskussion som 
förts. I en anknytande debattartikel hävdas att Teracom bör av-
vecklas och att den samhällsviktiga radio- och tv-infrastrukturen 
bör överföras till ett affärsdrivande verk.169 I en replik från fackför-
bundet ST anförs att statens splittrade ägande av viktig infrastruk-
tur för bredband gör det svårare att uppnå målet att hela Sverige 
ska leva. Dessutom ses det som ett onödigt risktagande med tanke 
på det säkerhetspolitiska läget. Det samhällsuppdrag som Teracom 
har fått att äga, driva och förvalta viktig infrastruktur bör därför, 
enligt fackförbundet, ske i myndighetsform. Det lämpligaste vore 
att Teracom går samman med Affärsverket svenska kraftnät och 
bildar ett nytt bolag. Vidare bör staten enligt artikeln köpa loss 
Telias nätbolag Skanova och överföra ansvaret för all statlig bred-
bandsinfrastruktur till Affärsverket svenska kraftnät.170 

Utredningen ser inte, i vart fall inte i ett kortare perspektiv, för-
utsättningar att lösa ansvarsfrågan beträffande säker samhällskom-
munikation genom omfattande omstrukturering av bolag eller 
myndigheter. Teracoms nuvarande åtagande kring drift och kund-
support för Rakel ger en god bas för det fortsatta arbetet. Bolagets 
uppgifter kan då naturligt ta sin utgångspunkt i uppgifter av opera-
tiv och marknadsnära karaktär även för ett utvecklat kommunika-

                                                                                                                                                          
168 Riksrevisionen (2016, 2017). Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och 
krisberedskap, samt Statens bolagsinnehav, RiR 2016:18 och 2017:1. 
169 Bergvall, G. och Hederström, C. (2017). Fel med statligt bredbandsbolag. SvD 2017-03-
07. 
170 Lejon, B. (2017). Staten måste ta samlat grepp om bredband. SvD 2017-03-10. 
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tionssystem. Däri ingår etablering av nödvändig infrastruktur för 
kärn- och radionät, tekniskt genomförande, operatörskap, drift och 
förvaltning av kommunikationslösningen och erforderliga spek-
trumresurser samt avtal om roamingsamverkan med allmänna ope-
ratörer. 

Upphandling 

Teracom kan genom att tilldelas rollen som systemägare ge lös-
ningen en statlig huvudman, där fortsatt upphandling av underleve-
rantörer kan ske med full rådighet och löpande flexibilitet. En så-
dan rollfördelning kan vid kriser och oförutsedda händelser visa sig 
avgörande, främst med tanke på de drivkrafter och strategier som 
olika aktörer kan ha och som kan påverka träffade överenskommel-
ser. Leverantörer kan utifrån traditionella SLA-avtal kalkylera med 
viten, medan en offentlig aktör som beställare ser att leveransen är 
avgörande för samhällsuppdraget. Betydande krav behöver därför 
även ställas på operatörer som ska komma ifråga för samarbetslös-
ningar, t.ex. genom roamingavtal. Det finns i en upphandling möj-
ligheter att ställa krav på bland annat ekonomisk ställning, teknisk 
och yrkesmässig kapacitet. Det går vidare att genomföra register-
kontroller av personal genom att teckna säkerhetsskyddsavtal inom 
ramen för upphandlingsprocessen.  

Ett vidgat samhällsuppdrag till Teracom bör medge fortsatt un-
dantag för bolaget från den offentliga upphandlingslagstiftningen. 
Sådana undantag hos statliga bolag med samhällsuppdrag ska till-
lämpas restriktivt och det är Teracom som ytterst har bevisbördan 
för att undantaget är tillämpligt i en eventuell rättsprocess.  

4.3.2 Finansiering 

Vid utgången av det första kvartalet 2017 hade Teracom Group AB 
en soliditet (justerad för utdelning och tillgångar till försäljning) på 
69,5 procent och en balansomslutning om 4,3 mdkr. Ägarens mål 
är en soliditet om minst 30 procent. Det innebär att bolaget vid det 
tillfället hade en teoretisk möjlighet att genom skuldsättning inve-
stera i sin balansräkning med drygt 5,7 mdkr. Därutöver hade bola-
get en kassa om 1,7 mdkr. Inför ett uppdrag om att investera i ett 
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samhällsnät skulle en genomgripande analys behöva genomföras 
kring bolagets framtida finansiella förutsättningar. Angivelserna ger 
dock en indikation beträffande balansräkningens kapacitet som 
grund för investering i mer omfattande anläggningstillgångar. Bola-
gets intäkter behöver under sådana betingelser kunna bära den 
framtida kapitalkostnad som uppkommer till följd av en upplå-
ning.171 

Bland de av bolagsstämman beslutade ekonomiska målen för 
Teracom finns en utdelningspolicy som anger att bolaget ska uppnå 
till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt. Utdelning 
är endast aktuell om soliditetsmålet har uppnåtts. Innebörden är att 
aktieägaren väljer att återinvestera 40 till 60 procent av vinsten i 
verksamheten och för det förväntar en avkastning om 17 procent, 
vilket utgör stämmans nuvarande lönsamhetsmål.172 Ett framtida 
samhällsuppdrag om utveckling av ett system för säker kommuni-
kation behöver som tidigare nämnts sättas i relation till de ekono-
miska målen för bolaget på kort och lång sikt. Dessa mål bör i sin 
tur kunna relatera till de övergripande samhällsekonomiska be-
dömningar som kan göras. 

4.3.3 Säkerhetsaspekter 

Teracom har inom ramen för sina verksamheter haft anledning att 
bygga upp och utveckla ett omfattande säkerhetsmedvetande. 
Detta gäller såväl den rent fysiska robustifiering och höga driftsä-
kerhet som präglar public-serviceuppdraget och driften av Rakel, 
som andra och mer innehållsliga säkerhetsfrågor. Teracoms perso-
nal har betydande erfarenhet av säkerhetsarbete och ett inarbetat 
kontaktnät med andra berörda organisationer. Bolaget bidrar med 
erfarenhet och kompetens till andra parter, t.ex. i form av stöd till 
sårbarhetsanalyser. Bolaget och dess personal medverkar också 
aktivt i beredskapsarbete, övningar, seminarier och projekt till-
sammans med bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Statligt ägande och skyddsintressen i anslutning till av bo-
laget hanterad samhällskritisk infrastruktur innebär rätt för bolaget 

                                                                                                                                                          
171 Näringsdepartementet (2017). Underlag till utredningen. 
172 Ibid. 
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att registerkontrollera sin personal och säkerhetsklassa dem på 
adekvat nivå i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

Ytterligare insatser bedöms nödvändiga som följd av ett sam-
hällsuppdrag om en utvecklad kommunikationslösning. Detta gäl-
ler olika aspekter på verksamheten, vilket berör ledning, personal, 
informationssäkerhet, rutiner, inplaceringar och fysiska anlägg-
ningstillgångar. En naturlig utgångspunkt är att tyngre samhällsak-
törer som kravställer och nyttjar lösningen även bereds möjligheter 
att med sin verksamhetsmässiga och tekniska kompetens få insyn i 
bolagets verksamhet. Kompetensförsörjning med säkerhetsklass-
ning och krigsplacering, omsorg om säkerhetsrutiner och inplace-
ringar i säkra anläggningar och utrymmen utgör ytterligare viktiga 
utvecklings- och förbättringsområden. Bolaget har betydande erfa-
renheter att bygga vidare på i den nya fas som ett förtydligat sam-
hällsuppdrag innebär. 

4.3.4 Bolagsstyrning 

Utredningen har tidigare redovisat bedömningen att resurser och 
kapaciteter inom det statliga bolaget Teracom bör nyttjas som en 
viktig del av förutsättningarna för lösningen. Ett samhällsuppdrag 
till Teracom behöver ges sådan utformning att det är tydligt och 
ger gott stöd för utformning av förslaget till kommunikations-
lösning liksom för fortsatt utveckling och förvaltning. Däri ingår 
också det förhållningssätt bolaget avses utveckla till möjliga syner-
gier i form av kompletterande verksamheter, liksom synen på av-
kastning.  

Ägaren statens styrning utgår från de beslut som riksdagen fat-
tar om bolaget. Ägaren beslutar vid bolagsstämma om erforderliga 
styrsignaler genom ändringar i bolagsordningen och kan också för-
tydliga och precisera ägarens förväntningar genom att stämman 
fattar beslut om en särskild ägaranvisning. Det ger den legala grund 
som krävs för att bolagets ledning ska kunna agera i enlighet med 
samhällsuppdraget. 
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4.4 Ytterligare aktörer 

Lämplig statlig infrastruktur och andra resurser som kan utgöra 
grund för lösningen finns hos ytterligare myndigheter och statliga 
bolag. Främst gäller det Trafikverket, som tillsammans med Affärs-
verket svenska kraftnät förfogar över omfattande transmissionsre-
surser och eget kunnande och erfarenheter inom kommunikations-
området. Kapacitet finns även inom den statliga Vattenfallkoncer-
nen. Betydelsen av sådana aktörer berör främst utvecklingen av 
statliga transmissionsresurser i ett säkert statligt stamnät, vilket tas 
upp i följande kapitel. Där beskrivs också kort aktörernas nuva-
rande uppdrag och verksamhet och hur detta kan anknyta till en 
utvecklad lösning. 

Utredningen har inte närmare berört hur ytterligare myndighet-
er kan bistå i planering och fullföljande av arbetet. Dels gäller det 
de närmast berörda samhällsaktörerna och deras expertis. Naturligt 
är också att anknyta till ett antal förvaltningsmyndigheter med 
särskilda uppgifter inom anknytande områden, som Post- och tele-
styrelsen och Upphandlingsmyndigheten. De har medverkat i en 
rad utredningsinsatser under processen och bör även fortsättnings-
vis kunna medverka så att ett säkert samhällsnät kan utvecklas. 

4.5 Avslutande kommentarer 

I detta kapitel har förutsättningarna för att lägga ansvar för kom-
munikationslösningen på en myndighet respektive ett bolag be-
handlats. De alternativa aktörer som i ett rimligt nära perspektiv 
har bedömts som realistiska har valts, dvs Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, MSB, respektive Teracom. Därutöver 
beskrivs förutsättningarna hos ytterligare statliga aktörer som kan 
medverka i lösningen, främst myndigheten Trafikverket. 

Utredningen har inte gått vidare med en analys av ytterligare al-
ternativ sett i ett längre perspektiv, som ny myndighet eller inord-
nandet av Teracom under myndighet eller affärsverk. Mer konkreta 
förutsättningar för detta har inte behandlats men kan på sikt värde-
ras och prövas för att uppnå en långsiktig och hållbar lösning. Till-
kommande frågeställningar kan med fördel omfattas av en sådan 
analys, t.ex. behovet av samordning med en framtida aktör, myn-
dighet eller bolag, för alarmeringstjänster. Utredningen ser det som 



Lämpliga aktörer för realisering av kommunikationslösningen      

98 

fördelaktigt om uppdrag om en utvecklad kommunikationslösning, 
i vart fall initialt, kan läggas i befintliga strukturer för att i närtid 
möta aktörernas behov och möjliggöra fortsatt samordning med 
dagens Rakelsystem. 
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5 Säkerställa nationellt stamnät 

5.1 Uppdragets avgränsning 

Samlade kostnader för redundant transmission i ett nytt marknät 
för säker mobil kommunikation kan nedbringas om befintliga stat-
liga resurser kan användas, samordnas och utvecklas. Därtill kom-
mer de säkerhetsvinster som staten kan uppnå genom att använda 
infrastruktur och resurser där staten självt har direkt kontroll och 
rådighet. I utredningens tilläggsuppdrag ingår att analysera hur 
samordning av infrastruktur kan utgöra en del av kommunikations-
lösningen för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och 
försvar. Analysen ska inriktas mot hur en ansvarig aktör kan säker-
ställa effektivt samutnyttjande av sådan befintlig statlig bredbands-
infrastruktur. Med begreppet en ansvarig aktör avses, som utred-
ningen tolkar det, den eller de aktörer som i olika avseenden före-
slås ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker 
kommunikationslösning. I arbetet ska även utredningen Statens 
bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) beaktas.173 

Tilläggsuppdraget avgränsas till samutnyttjande av sådana resur-
ser som förfogas av statliga myndigheter och bolag. Utredningen 
har i sina kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting och 
enskilda kommuner även diskuterat förutsättningar för lokala och 
kommunalt ägda resurser, som stadsnät, att kunna spela en roll i en 
offentligt förfogad kommunikationslösning. En samordning av 
sådant slag kan skapa ytterligare möjligheter, men behöver granskas 
närmare ur säkerhetssynpunkt. Utredningen har av tidsskäl inte 
fördjupat frågan i denna rapport. 

                                                                                                                                                          
173 Regeringskansliet (2017). Tilläggsuppdrag om en utvecklad och säker kommunikations-
lösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. PM, Ju2017/02717/LP, 
2017-03-17. 
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5.2 Statliga aktörer och resurser 

Betydande infrastruktur som kan nyttjas för kommunikationslös-
ningen är redan tillgänglig för staten genom Affärsverket svenska 
kraftnät, Trafikverket, Teracom och i viss utsträckning Vattenfall 
AB. Trafikverket har redundant flervägstransmission och inom 
Rakelsystemet, där Teracom har driftansvaret, sker fortlöpande 
förnyelse av transmission med fiber och radiolänk. Dessa resurser 
bedöms i betydande grad kunna återanvändas för LTE radionät. 
Därtill finns resurser i form av fiberstamnät hos Affärsverket 
svenska kraftnät, som kan övervägas.174 Utredningen om statens 
bredbandsinfrastruktur pekade i sitt betänkande Statens bredbands-
infrastruktur som resurs även på Vattenfall AB, som tillsammans 
med övriga aktörer enligt utredningen borde bjudas in till samord-
nad effektivisering av den statliga bredbandsinfrastrukturen. En 
sammankoppling av statens nät skulle enligt utredningen ge ökad 
redundans och borde om möjligt ske på platser där det saknas en 
marknadsdriven utveckling av bredbandsinfrastruktur.175 

De statliga resurser som avses och som lämpar sig för utveckling 
av ett grundläggande stamnät för en säker nationell kommunika-
tionslösning för samhällsaktörerna, är optisk fiber och i viss ut-
sträckning radiolänk. Svartfiber förses med våglängdsutrustning för 
att effektivisera användningen och möjliggöra att olika kanaler för 
kommunikation kan nyttjas. Varje sådan kanal kan transportera 
stora datamängder. Säkra kommunikationsvägar kan uppnås i sådan 
transmission genom robust och redundant utformning och med 
anpassade kryptolösningar för att motverka intrång och försök till 
informationsavtapp. De samlade resurserna omfattar minst 25 000 
km kabel med fiber, vilket innebär ett halvdussin huvudsakliga och 
parallella fibervägar genom landet från syd till norr och ett stort 
antal befintliga och möjliga kopplingspunkter eller förbindelse-
noder däremellan. Sammantaget kan en utveckling av detta nät ge 
betydande redundans, särskilt om anslutande stadsnät vid behov 
också nyttjas. På den kommersiella sidan finns fiberkapaciteter hos 
främst Teliakoncernen. Kommersiella teleoperatörer och energibo-
lag hör till de större kunderna hos staten då det gäller förhyrning av 

                                                                                                                                                          
174 Ds 2017:7, s. 197. 
175 SOU 2016:1, s. 19 och 81 ff. 
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svartfiber. Möjligheter att agera på en sådan uthyrningsmarknad 
regleras för myndigheterna i instruktioner eller regleringsbrev. 

Mer bakgrundsmässiga och organisatoriska fakta som kan vara 
av intresse då statens fiberkapacitet diskuteras, redovisas i 2016 års 
bredbandsutredning. Där behandlas även en rad tekniska och be-
greppsmässiga förhållanden, liksom omfattning och fysisk utbred-
ning av de optofibernät olika statliga aktörer förfogar över.176 Den 
nu aktuella utredningen redovisar inte detta bakgrundsmaterial 
närmare. En kortare bakgrund lämnas till de förhållanden som gäl-
ler för respektive berörd myndighet och statligt bolag. 

5.2.1 Affärsverket svenska kraftnät 

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att 
på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnads-
effektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, 
sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som 
är anknutna till kraftöverföringssystemet.177  

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt ellagen och 
förordningen om systemansvar för el samt elberedskapsmyndighet 
enligt elberedskapslagen. Myndigheten ska med utgångspunkt i 
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar bygga ut stamnätet 
för el och svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det natio-
nella elsystemet och främja konkurrensen på elmarknaden. Svenska 
kraftnät har en rad ytterligare uppgifter med anknytning till kraftö-
verföringssystemet, bl.a. att bygga ut, installera och förvalta nät 
(eller infrastruktur) för elektronisk kommunikation, främst på 
stamnätet, samt upplåta tillgänglig överkapacitet i dessa. Vidare 
ingår uppgifter som att främja forskning, utveckling och demon-
stration av ny teknik inom området, svara för beredskapsplanering 
under kris- eller krigsförhållanden, främja landets dammsäkerhet, 
bedriva tjänsteexport, bevaka kapacitetsfrågor inom det svenska 
elsystemet och förmedla information kring detta till marknadens 
aktörer. Myndigheten ska återkommande och i relation till det 
europeiska arbetet arbeta med att identifiera skyddsbehov för den 
kritiska infrastrukturen inom elförsörjningen. Verksamheten om-
                                                                                                                                                          
176 Ibid. 
177 Förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
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fattar långsiktig planering och vid behov samverkan med övriga 
totalförsvarsmyndigheter.178 

Svenska kraftnät och de företag där staten genom myndigheten 
direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsam-
mans en affärsverkskoncern. Affärsverket leds av en styrelse.179 

Transmissionsresurser  

Svenska kraftnät inledde redan 1994 samarbete med bl.a. Tele2 
kring optofiberbaserade långdistansnät i kraftledningar. Ett särskilt 
regeringsuppdrag 2000 avsåg ett optofiberstamnät med hög kapa-
citet mellan landets kommuner.180 Myndighetens nuvarande upp-
drag omfattar som framgått ovan enligt instruktionen att driva ett 
kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och 
datakommunikation med hög säkerhet, främst på stamnätet för 
kraftförsörjning. Myndigheten ska också i enlighet med sitt regle-
ringsbrev verka för att tele- och kommunikationsnätet görs till-
gängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunika-
tioner på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Det finns ett sär-
skilt återrapporteringskrav om resultat i förhållande till uppställda 
mål, verksamheten ska också särredovisas. Svenska kraftnät ska 
samråda med Post- och telestyrelsen, PTS, i telekomverksamheten 
och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kom-
munikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikations-
nät.181 

Svenska kraftnät har vidare särskilt angivna uppgifter inom ra-
men för krisberedskap och civilt försvar och ska bl.a. verka för att 
aktörer inom området använder det säkra kommunikationssyste-
met Rakel. Svenska kraftnät utgör s.k. bevakningsansvarig myndig-
het enligt krisberedskapsförordningen.182 

Utredningen kring statens bredbandsinfrastruktur föreslog i sitt 
slutbetänkande att PTS liksom tidigare skulle bistå Svenska kraft-
nät (dessutom även Trafikverket) med råd beträffande robusthets-
frågor i den tekniska informations- och kommunikationsinfra-
                                                                                                                                                          
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 SOU 2016:1, s. 45. 
181 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Affärsverket svenska kraftnät, 2016-12-20. 
182 Ibid. 
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strukturen. Motsvarande uppdrag föreslogs för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, beträffande informationssä-
kerheten i denna struktur.183  

Svenska kraftnät konstaterar för sin del att förmåga att övervaka 
och styra stamnätet för kraftdistribution bygger på väl fungerande 
it- och telekomsystem. Utvecklingen av strategiskt it-säkerhets-
arbete har därför prioriterats under 2016. Kommunikationsnätet 
utgör en förutsättning för att säkerheten i kraftförsörjningen ska 
kunna upprätthållas. Det innebär att man utvecklat flera separata 
kommunikationsvägar på viktiga ledningssträckor och att driften 
säkrats med reservsystem för avbrottsfri elförsörjning. Tillgänglig-
heten i tele- och kommunikationsnätet ska vara minst 99,95 pro-
cent mätt på dubbla (redundanta) förbindelser, under 2016 var ut-
fallet 99,99 procent.184  

Kommunikationsnätet med optisk fiber är till största delen in-
stallerad i kraftledningarnas topplinor. De egna fiberresurserna 
omfattar cirka 9 500 km fiber, vartill kommer cirka 3 400 km för-
hyrda hos andra nätägare. Den överkapacitet som finns på telekom-
sidan hyrs ut på affärsmässiga grunder till teleoperatörer och kraft-
bolag. Uthyrningen sker genom direktförsäljning eller genom in-
tresseföretaget Triangelbolaget.185 Externa rörelseintäkter till 
Svenska kraftnät för denna verksamhet har under senare år omfat-
tat cirka 70 mnkr årligen.186 

5.2.2 Trafikverket 

Trafikverket ska ur ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara 
för långsiktig infrastrukturplaneringen avseende vägtrafik, järn-
vägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av stat-
liga vägar och järnvägar. Myndigheten ska också verka för tillgäng-
lighet i interregional kollektivtrafik och skapa förutsättningar för 
ett samhällsekonomiskt och långsiktigt hållbart transportsystem. 
Trafikverket ska verka för de transportpolitiska målen och har en 
                                                                                                                                                          
183 SOU 2016:1, s. 19. 
184 Svenska kraftnät. Årsredovisning 2016.  
185 Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät, Vattenfall AB, Ellevio AB och Tele 2 Sverige 
AB. Det förvaltar för delägarnas räkning optoförbindelserna Stockholm-Oslo-Göteborg-
Malmö-Stockholm. 
186 Svenska kraftnät. Årsredovisning 2016. 
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rad angivna deluppgifter i sin instruktion knutet till olika trans-
portslag och tekniska informationssystem. Det anges bl.a. att Tra-
fikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverk-
samhet som är förenlig med verkets uppgifter. I detta ingår att ut-
föra uppdrag inom ban-, el- och signalområdet, tillhandahålla drift 
av it-system samt bedriva andra elektroniska kommunikations-
tjänster.187  

Trafikverket har även samverkansuppgifter inom ramen för 
totalförsvaret. För att säkerställa att dessa krav beaktas även i freds-
tid ska Trafikverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalför-
svarsmyndigheter.188 

Bredbands- och it-verksamhet 

Trafikverkets bredbands- och it-verksamhet bedrevs relativt själv-
ständigt inom ramen för en särskild resultatenhet vid bildandet 
2010. Verksamheten har därefter integrerats i ordinarie myndig-
hetsarbete. Fiberstamnätet finns i anslutning till järnvägsnätet samt 
i viss mån i anslutning till vägtrafikplatser och storstäder. Redun-
dansen utökas under kommande år med planerade tre separata fi-
bervägar genom landet. Fibern är generellt sett nedlagd i banvall 
utan kanalisation. Våglängdsutrustning finns på ett betydande antal 
platser, i stor utsträckning försedda med reservkraft.189  

Trafikverket ska, i den mån nätverket inte behövs för egna be-
hov, erbjuda tjänster på grossistnivå i fibernätet på konkurrensne-
utrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikat-
ioner.190 I huvudsak tre typer av kunder är aktuella – aktörer 
knutna till väg och järnväg, teleoperatörer samt myndigheter och 
offentlig sektor. 

Särskilda medel disponeras för ersättning till fordonsinnehavare 
för utrustning som säkerställer erforderligt telekommunikationssy-
stem ombord på tåg för det spåranknutna signalsystemet. I likhet 
med andra berörda myndigheter får Trafikverket även medel speci-

                                                                                                                                                          
187 Förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. 
188 Ibid. 
189 Teracom och Trafikverket (2016). Förstudie samverkan säkra samhällsnät. 2016-11-21. 
190 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikverket, 2016-12-22. 
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ellt avsedda för att finansiera myndighetens kostnader för radio-
kommunikationssystemet Rakel. Särskilda villkor har också angi-
vits för att möjliggöra att Trafikverket tar upp lån i Riksgäldskon-
toret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar samt 
telenätsutrustning.191 

Myndighetens verksamhet som nätgrossistleverantör innebär le-
verans av nätkapacitetstjänster utan slutkundsinnehåll för tv, tele-
foni och internet. Slutkundstjänster levereras av operatörer, som i 
sin tur köper nätkapacitet av Trafikverket. Myndigheten disponerar 
en av landets mest omfattande infrastrukturer för data- och tele-
kommunikation.  

Trafikverket har ett nationellt transmissionsnät med egen rådig-
het över cirka 1 000 siter. Nätet baseras på egen ägd optofiber om 
cirka 12 000 km. Merparten av optonätet består av 12-fiberskablar. 
Transmissionsnätet består i huvudsak av ett underliggande våg-
längdsnät där Trafikverket etablerat ett av landets största s.k. 
IP/MPLS-nät, vilket används för trafikstyrning och trafikledning 
av väg och järnväg. Nätet används som stamnät för det egna radio-
nätet (RAN) som tekniskt motsvarar Rakel och omfattar 1 200 
siter. Överkapacitet i våglängdsnätet används även för försäljning 
till externa kunder.192 

Trafikverket sköter nätövervakningen över hela dygnet även för 
de kunder som hyr nätkapacitet i egen kanal. Fibernätet är redun-
dant med ringstruktur, så att det ständigt finns två olika förbindel-
sevägar till varje ort. Tillgängligheten uppges vara upp till 99,99 
procent. Trafikverkets våglängdstjänst överför informationen med 
en hastighet på upp till 100 gigabit per sekund.193 

Under 2016 sålde Trafikverket överkapacitet i kommunika-
tionsnäten samt övriga it- och teletjänster, t.ex. mastinplaceringar, 
för totalt 81 mnkr.194 

                                                                                                                                                          
191 Ibid. 
192 Trafikverket (2017). Information till utredningen. 
193 http://www.trafikverket.se/tjanster/Natkapacitetstjanster/Vart-nat/ 
194 Trafikverket. Årsredovisning 2016.  
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Kompetenser och personal 

Nätet ägs och drivs i egen regi med egen teknisk beredskap, kom-
petens och resurser som designar, bygger och driftsätter data- och 
radionät. Telekomverksamheten är ISO27001 certifierad och består 
bemanningsmässigt av cirka 200 anställda tekniska experter inom 
opto, våglängder, certifierade IP/MPLS-experter, driftpersonal 
samt byggledare. För entreprenad i fält använder Trafikverket un-
derleverantören Eltel. Vana finns att hantera nät med hög säkerhet 
och redundans genom realtidskommunikation (fast och radio) 
inom järnvägen. 

Trafikverket har vidare erfarenhet av att bygga radio- och 
transmissionsnät och har under de senaste tre åren byggt 150 
RAN-siter i samband med andra större infrastrukturprojekt. Ett 
projekt för reinvestering i optofibernätet motsvarande 2,7 mdkr kr 
beräknas pågå till 2030. Kommersiell och operationell erfarenhet 
finns genom arbetet som accessleverantör för cirka 230 av landets 
stadsnät.195 

5.2.3 Teracom 

Den statliga koncernen Teracom Group med moderbolag och dot-
terbolag har tidigare beskrivits i kapitel 4. Här behandlas bolagens 
förutsättningar med avseende på etablering av nationellt stamnät 
för en utvecklad mobil lösning.  

Teracom disponerar ett landsomfattande fiberstamnät på cirka 
6 000 km med främst långtidsförhyrd svartfiber från bl.a. Affärs-
verket svenska kraftnät. Bolaget har egen våglängdsutrustning på 
ett 90-tal platser. Teracom har dessutom ett eget landsomfattande 
radiolänkstamnät med radiolänkutrustning på cirka 120 anlägg-
ningar med reservkraft. Det utvecklas under 2017 till ett IP-baserat 
radiolänkstamnät.196 

Den avgörande tillgången i Teracom utgörs dock av marknätet 
för radio och tv, som når 99,8 procent av befolkningen. Det utgör 
en viktig bärare av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), 
genom radio P4. 
                                                                                                                                                          
195 Trafikverket (2017). Information till utredningen. 
196 Teracom och Trafikverket (2016). Förstudie samverkan säkra samhällsnät. 2016-11-21. 
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Bolaget har cirka 550 anställda inom olika affärsområden och 
stödfunktioner. Expertis finns för en rad verksamhetsområden, 
som t.ex. utsändning av radio och tv, drift av säkra nät, transmiss-
ion och nätövervakning. En viktig tillgång är den dedikerade egna 
driftpersonalen, en funktion som finns representerad på drygt 50 
orter i landet. 

5.2.4 Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfallkoncernen utgör en av Europas större tillhandahållare av 
el och värme och är likaså en av de största el- och värmeproducen-
terna.  Främsta marknader för bolaget är Danmark, Finland, Ne-
derländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Koncernen har 
cirka 20 000 anställda. Moderbolaget Vattenfall AB är helägt av 
svenska staten.197 

Dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges 
170 elnätsföretag och eldistributionen bedrivs inom lokala mono-
pol, eftersom det är ekonomiskt ofördelaktigt att driva parallella 
elnät. Bolaget hanterar den huvudsakliga bredbandsinfrastrukturen 
inom koncernen. Resurser finns i de delar av landet där bolaget har 
koncession för distribution av el, vilket främst gäller västra, mel-
lersta och norra delarna av landet. Nätet är där mer finmaskigt än 
övriga statliga aktörers nät.198 Optofibernätet omfattar drygt 3 000 
km kabel med fiber, överskottskapacitet hyrs ut till kunder via det 
delägda Triangelbolaget. Dess ägare har tillsammans byggt ett fi-
bernät som förbinder Malmö, Göteborg och Stockholm med an-
slutningar även till Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Bolaget 
erbjuder 1 700 km fiberkabel mellan flertalet större städer i Sve-
rige.199 

Vattenfall Eldistribution AB:s överskottskapacitet på optofiber 
tillhandahålls endast i form av svartfiber. Kraven på kunder är höga, 
med tanke på de säkerhetskrav som gäller för verksamheten. Före-
taget kan å andra sidan erbjuda sina kunder inhägnade anslutnings-
punkter och master med hög säkerhet samt god och kontinuerlig 

                                                                                                                                                          
197https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/finans/arsrapporter/2016/vattenfall_ar
sredovisning_2016.pdf 
198 SOU 2016:1, s. 47. 
199 http://triangelbolaget.se/ 
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tillgång på elkraft. Reservkraft tillhandahålls med dieselkraftverk 
och inledande verksamhet har påbörjats med bränsleceller, vilket 
innebär flera fördelar. Trots initialt höga kostnader beräknas sådana 
reservanläggningar ge bättre kostnadseffektivitet, vara miljömässigt 
överlägsna och ta mindre utrymme i anspråk. Testkörning kan ske 
på distans, vilket även minskar drift- och underhållskostnader.  

Avbrott på Vattenfall Eldistribution AB:s och Affärsverket 
svenska kraftnäts fiberförbindelser kan undantagsvis innebära vissa 
väntetider, eftersom kraftförsörjningen alltid prioriteras. Fiberre-
sursen används för styrning och övervakning av anläggningarna, 
vilket ger betydande incitament att även åtgärda eventuella avbrott i 
fiberförbindelsen. De två aktörernas nät har ofta gemensamma 
anslutningspunkter och anknyter inte sällan även till Trafikverkets 
lokalisationer. Ur redundansperspektiv utgör dessa fiberkapaciteter 
intressanta och komplementära resurser inom ramen för ett statligt 
stamnät. Vattenfall Eldistribution AB ger i kontakter med utred-
ningen inte uttryck för att sådan samverkan skulle skapa kapaci-
tetsproblem i den egna verksamheten eller i ett marknadsperspek-
tiv.200 

5.3 Säkerställa effektivt samutnyttjande – en 
styrningsfråga 

Utredningen ska enligt tilläggsuppdraget analysera hur en ansvarig 
aktör kan säkerställa effektivt samutnyttjande av befintlig statlig 
bredbandsinfrastruktur för att ett stamnät ska kunna upprättas som 
en del av en säker kommunikationslösning. Samordning av ett så-
dant nyttjande handlar i väsentlig utsträckning om styrning, i nå-
gon mån om marknad och konkurrensutsättning. Styrning kan ske 
på olika sätt men är till sin form beroende av den organisatoriska 
utformning som gäller valet av ansvariga aktörer. Marknadsaspekter 
kommer in på främst två sätt – huruvida statens behov av bred-
bandskapacitet kan direktupphandlas inom den statliga sfären utan 
att behovet konkurrensutsätts, respektive om statens behov av 
kapacitet kan undantränga andra aktörers legitima behov av all-
männa och kommersiella bredbandstjänster. Dvs. i korthet, kan 
                                                                                                                                                          
200 Vattenfall Eldistribution AB (2017). Information till utredningen, 2017-05-09. 
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statlig myndighet eller bolag direktupphandla sådan samordnad 
stamnätskapacitet för lösningen som staten erbjuder? Vidare, kan 
staten ges prioritet för dessa behov, även om de statliga leverantö-
rerna av bredband är aktiva på en allmän marknad? De ytterligare 
marknadseffekter som tidigare diskuterats – om statens utbud 
konkurrensmässigt påverkar marknaden i negativ mening, har inte 
berörts närmare inom ramen för denna rapport. 

5.3.1 Riksrevisionens granskningar 

Riksrevisionen granskade 2013 hur staten agerat på telekommark-
naden. Viss kritik framfördes, då staten med sina digitala resurser 
inte ansågs ha främjat marknadens utveckling i tillräcklig utsträck-
ning. Revisionen fann att berörda myndigheter och bolag, utom 
Teracom, hade uppdrag att sälja bredbandsinfrastruktur på mark-
naden. Angivna verksamhetsmål förutsatte i princip självfinansie-
ring av de investeringar som erfordrades. Riksrevisionen konstate-
rade vidare att bredbandsverksamheten utgjorde en sidoverksamhet 
i förhållande till respektive myndighets och bolags huvuduppgifter. 
Det fanns enligt revisionen en samordningspotential i det statliga 
innehavet av infrastruktur. En mer samlad styrning skulle kunna 
bidra till att nå bredbandsmålet.201 

Riksrevisionen har i en senare granskning av Teracom och 
marknäten funnit att bolagets monopol på sändningar i marknät är 
naturliga, där naturliga monopol traditionellt setts som relevanta 
motiv för statligt ägande. I Teracoms fall tillkommer också bola-
gets krisberedskapsuppdrag. Det är enligt revisionen svårt att i ett 
upphandlat kontrakt exakt specificera den kvalitet som behövs för 
att marknäten ska fungera i alla tänkbara krissituationer. Revisio-
nen rekommenderade i sin granskning dock regeringen att närmare 
ta ställning till Teracom Group AB:s samhällsuppdrag och det stat-
liga ägandet i koncernen.202 Regeringen gav i en skrivelse till riksda-
gen uttryck för bedömningen att marknätet inte lämpade sig för 
annan associationsrättslig form. Regeringen förfogade inte över 
den prisreglering som utformats men gjorde i likhet med revisionen 
                                                                                                                                                          
201 Riksrevisionen (2013). Staten på telekommarknaden. RiR 2013:5. 
202 Riksrevisionen (2016). Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och krisbered-
skap. RiR 2016:18. 
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bedömningen att vissa villkor för Teracom kan påverkas genom 
ägarstyrning. Regeringen avser, som tidigare framkommit, att un-
der 2017 göra en översyn av verksamhetsparagrafen i moderbola-
gets bolagsordning och säkerställa att det övergripande uppdraget 
är relevant och att bolagets utveckling inte leder till att privat före-
tagande hämmas. Finns skäl att ändra verksamhetsmål på ett sätt 
som inte ryms inom nuvarande uppdrag, finns anledning åter-
komma till riksdagen. Regeringen noterade i sammanhanget att 
dotterbolaget Teracom AB ännu saknade angivet uppdragsmål, 
trots bolagets samhällsuppdrag.203 

Riksrevisionen har även granskat förutsättningarna för säker 
kraftöverföring och regeringens styrning av Affärsverket svenska 
kraftnät. Revisionen gav i denna granskning uttryck för bedöm-
ningen att regeringens styrning inte gav tillräckliga incitament för 
effektivitet och korrekt prissättning mot elmarknadens aktörer. 
Styrelsens uppgift var enligt revisionen att ta ett tydligare ansvar 
mot säker kraftförsörjning till samhällsekonomiskt försvarbara 
kostnader. Viktiga komponenter i detta arbete är uppföljningar, 
utvärderingar och samhällsekonomiska analyser.204 

5.3.2 Statens organisation och roll på bredbandsmarknaden 

Den nationella bredbandsfrågan behandlades redan 2003 i betän-
kandet Bredbandsnät i hela Sverige, Statens infrastruktur som re-
surs.205 Förslagen gav bl.a. uttryck för att staten som ägare borde 
uttala tydliga övergripande riktlinjer för i vilken riktning myndig-
heter och bolag skulle arbeta, vilket även omfattade infrastruktur-
frågor. En sammanhängande it-infrastruktur föreslogs med grund i 
Affärsverket svenska kraftnäts och Teracoms radionät, där bolaget 
skulle få nyttjanderätt till myndighetens överskottskapacitet på 
optofiber. Förslagen anknöt även till det synsätt som den tidigare 
utredningen om informations- och cybersäkerhet redovisat. En väl 
utbyggd och säker statligt ägd infrastruktur skulle medföra stora 
samhällsvinster avseende informations- och cybersäkerhet, genom 

                                                                                                                                                          
203 Skr. 2016/17:74, s. 1–17.  
204 Riksrevisionen (2016). Förutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen av 
Svenska kraftnät i genomförandet av energiomställningen. RiR 2016:28. 
205 SOU 2003:78. 
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att myndighetsinformation kunde skickas via en skyddad infra-
struktur under statens kontroll.206 

Samordningsfrågorna har därefter fortlöpande diskuterats, nu 
senast genom 2016 års bredbandsutredning och efterföljande de-
batt. Statens ägande av viktig infrastruktur genom flera myndighet-
er och bolag har t.ex. föranlett synpunkter om att samla ägandet i 
myndighetsform genom att Teracom avvecklas och tillgångarna 
överförs till ett affärsdrivande verk. En sådan samordning har i 
debatten även aktualiserats för ytterligare och ej statligt kontrolle-
rade bolag (Skanova).207  

Utredningen om statens bredbandsinfrastruktur behandlade i 
sitt betänkande 2016 olika former av styrning för samverkan mellan 
statliga aktörer.208 Utredningens slutsats var att statliga bolag inte 
kunde tvingas in i samverkan genom ägardirektiv, men att de skulle 
bjudas in att delta i en samordning med berörda statliga myndig-
heter. Vattenfall AB och Teracom deltog på frivillig basis i ett så-
dant arbete och utredningen såg inga skäl för att detta inte skulle 
fortsätta. Hur samverkan skulle organiseras ansågs främst vara en 
fråga för de statliga aktörerna själva. De styr- och arbetsgrupper 
som redan utformats ansågs ändamålsenliga. De medverkande ak-
törerna var dock inbördes sidoställda, hade helt andra huvudupp-
drag, och hanterades dessutom från olika departement inom Rege-
ringskansliet. Det kunde sammantaget innebära betydande utmani-
ungar. Utredningen resonerade också om möjligheten att på sikt 
bilda ett särskilt marknadsbolag för försäljning av överskott av 
bredbandskapacitet. Ett alternativ angavs vara att samla statlig 
bredbandsinfrastruktur i ett bolag eller affärsverk. Utredningens 
slutsatser och förslag kom dock att inriktas på att de två myndig-
heterna Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät skulle ges 
ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla och formalisera sin sam-
verkan kring bredbandsinfrastrukturen och att de berörda statliga 
bolagen då skulle inbjudas medverka. Utredningen fann vidare att 
om någon av aktörerna skulle ha ett huvudansvar för sin samver-

                                                                                                                                                          
206 SOU 2015:23. 
207 Se bl.a. Bergvall, G. & Hederström, C., Fel med statligt bredbandsbolag, SvD 2017-03-07, 
samt Lejon, B., Staten måste ta ett samlat grepp om bredband, SvD 2017-03-10. 
208 SOU 2016:1, s. 81 ff. 
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kan, borde aktörerna själva organisera styrgrupp och löpande ar-
bete.209 

Bredbandsutredningens resonemang byggde på sådan samord-
ning som kan behövas för statens närvaro på marknaden. Detta 
präglar också utredningens övriga förslag i betänkandet om statens 
bredbandsinfrastruktur. Samordning skulle ske mellan de statliga 
myndigheterna Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät för 
att på konkurrensneutrala, icke-diskriminerande och skäliga villkor 
underlätta för kommersiella aktörer att nyttja den samlade resur-
sen. I den nu aktuella utredningen om samhällsaktörernas behov av 
säker mobil kommunikationslösning som kan komplettera och på 
sikt ersätta Rakelsystemet, gäller delvis andra utgångspunkter. Den 
offentligt ägda strukturen är av begränsad omfattning i ett mark-
nadsperspektiv, men kan vara av betydande värde med avseende på 
vissa uttalade samhällsmål. Glesbygdens behov av stabila bred-
bandslösningar utgör ett sådant viktigt område. Samordning måste 
också till för att möta ett tydligt uppdrag kring samhällsaktörernas 
behov av säker mobil datakommunikation. De sidoeffekter som 
kan uppstå rörande potential för att tillgängliggöra eventuell 
överkapacitet för marknadens behov, är i dessa avseendet av sekun-
där betydelse. 

I samband med remisshanteringen av bredbandsutredningen på-
talades behovet av en tydlig offentlig samverkan och resursoptime-
ring från flera håll. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, be-
dömde att ansvaret att äga och förvalta statlig bredbandsinfrastruk-
tur måste samlas på en egen organisatorisk enhet. Förslaget från 
utredningen om utökad samverkan sågs som otillräckligt, hinder 
kunde antas kvarstå då det gällde att få till stånd en effektivare an-
vändning av infrastrukturen. SKL bedömde det vidare som angelä-
get att de stora investeringar som offentliga aktörer gör i fiberinfra-
struktur tillhandahålls marknaden på likvärdiga villkor, så att den 
kan samutnyttjas av samtliga aktörer, privata som offentliga. Ökade 
krav behövde också ställas på en tillgänglig och robust fiberinfra-
struktur.210  

Vikten av förbättrad och mer gränsöverskridande samarbete 
kring infrastrukturen mellan olika myndigheter och offentlig sek-

                                                                                                                                                          
209 Ibid. 
210 SKL (2016). Yttrande över Slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. 
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tors olika ansvarsområden betonades även från Stockholms stad. 
Kraven skärps till följd av den ökade oro som präglar världen och 
det förändrade säkerhetsläget. Staden betonade att utredningen 
pekat på svårigheter med en samlad styrning, då legala krav skiljer 
sig åt mellan myndigheter och bolag. De hinder utredningen identi-
fierade utgjorde enligt staden därför starka skäl till att snarast samla 
den statligt ägda fiberinfrastrukturen i en egen organisatorisk en-
het211 Flera ytterligare kommunala aktörer, t.ex. Stokab och Små-
Kom (de mindre kommunerna), såg nyttoeffekter i ett mer samlat 
statligt innehav. 

Mer allmänt formulerade samverkansuppdrag ger inte alltid de 
effekter som avses. Ska samverkan effektiviseras behöver det också 
konkretiseras vad man ska samverka om, vilka huvudfrågor som är 
viktigast och i vilken struktur arbetet ska bedrivas. Den typen av 
synpunkter framskymtar också i remissunderlaget kring bred-
bandsutredningen, bl.a. från Trafikverket, Post- och telestyrelsen, 
vissa länsstyrelser och kommuner. 

En särskild fråga i sammanhanget gäller om samordning i ett ini-
tialt skede ska omfatta alla de aktörer som förfogar över sådan 
lämplig infrastruktur som diskuterats. Den nu aktuella utredningen 
om kommunikationslösning för samhällsaktörerna har i sin rapport 
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7, upp-
märksammat att främst Trafikverket utgör en viktig aktör men att 
det även kan avse ytterligare myndigheter och bolag. Förutsätt-
ningarna för att nyttja infrastruktur i Affärsverket svenska kraft-
näts ägo inom ramen för lösningen kan här behöva utredas närmare 
med avseende på synergier, men även med avseende på risker och 
sårbarheter.212 Kraftförsörjning utgör i sig en samhällskritisk verk-
samhet. Det ytterligare fokus som strukturen kan få, i egenskap av 
bärare av infrastruktur för samhällskritisk kommunikation, kan 
medföra tillkommande säkerhetsrisker, som behöver vägas mot de 
fördelar som uppnås. 

                                                                                                                                                          
211 Stockholms stad (2016). Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. PM 2016:81 RI (Dnr 
110-318/2016). 
212 Ds 2017:7, s. 197–198.  
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5.3.3 Pågående samverkansarbete 

Sedan lång tid tillbaka köper Trafikverket, Teracom, Affärsverket 
svenska kraftnät och Vattenfall kommunikationstjänster av 
varandra på kommersiella grunder. Parterna startade ett samarbete 
under 2013 för att pröva vad de som infrastrukturägare kunde 
vinna på ökad samverkan. Utgångspunkt för samarbetet var att 
stärka respektive parts kärnverksamhet och att analysera förutsätt-
ningarna för bl.a. gemensam driftcentral (NOC), gemensamma 
teknikval, inköp och reservdelshantering. Parterna såg goda tek-
niska möjligheter till samverkan främst för att öka redundansen. 
Frågor som aktualiserades var hur parternas associationsformer 
påverkade möjligheter att samverka, t.ex. genom att byta tjänster 
eller träffa överenskommelser i form av myndighetssamverkan.  
Oklarheter fanns i tillämpning av lagstiftningen avseende upphand-
ling (LOU) och elektronisk kommunikation (LEK). Effekterna av 
gällande lagstiftning bedömdes som så komplexa att aktörernas 
juridiska expertis rekommenderade fortsatt samarbete via strikt 
affärsmässiga överenskommelser. Det bedömdes som angeläget att 
föra frågorna vidare för att kunna utveckla samarbetet, vilket fram-
fördes till dåvarande bredbandsutredningen. Frågeställningen han-
terades dock inte i utredningen. Samverkansgruppen har därefter 
upphört, men kontakterna fortsätter under delvis andra former. 
Aktörerna upprätthåller också fortsatt inbördes handel av tjänster 
på kommersiella villkor.213  

Ett uttryck för den samverkan som bedrivs är den gemensamma 
förstudie på temat Säkra samhällsnät som Teracom och Trafikver-
ket gemensamt färdigställde i slutet av 2016. Förstudien visar att 
förutsättningar finns för etablering av ett säkert samhällsnät med 
statligt ägd infrastruktur som grund. Denna syn delas av Affärsver-
ket svenska kraftnät, som följt studien och ställt sig positivt till ett 
fortsatt arbete.214 

                                                                                                                                                          
213 Trafikverket (2017). Information till utredningen. 
214 Teracom och Trafikverket (2016). Förstudie samverkan säkra samhällsnät. 2016-11-21. 
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5.3.4 Marknadspåverkan 

Vid remissbehandlingen av utredningen kring statens bredbandsin-
frastruktur ifrågasattes, som framgått ovan, om den samordning 
som föreslogs inom staten kunde anses tillräcklig. Skulle förslagen 
kunna medverka till att möta behovet av utbyggnad och samord-
ning av landets bredbandsresurser? Tveksamheter av motsatt slag 
framfördes också – Post- och telestyrelsen manade t.ex. till viss 
försiktighet för att inte undantränga privata alternativ. De erbjöd 
sig bistå myndigheterna med råd beträffande utbyggnadsplaner, 
konkurrensneutralitet och skälighet samt principer och metoder 
för att beräkna pris. Konkurrensverket ansåg det t.o.m. tveksamt 
om de statliga aktörerna skulle anlägga extra optofiberkablar, de 
borde snarare tillhandahålla extra kanalisation, så att andra istället 
kunde lägga ned fiberinfrastruktur.  

Bredbandsutredningen refererade i sammanhanget till att viss 
oklarhet kunde föreligga kring statens marknadspåverkan, bl.a. 
hänvisades till statsstödsreglerna och EU-kommissionens vägled-
ning. Ett bredbandsnät som utformas uteslutande för icke-
kommersiell användning skulle enligt utredningen troligtvis inte 
omfattas av dessa regler. Om däremot överskottskapacitet säljs, så 
kan reglerna om statsstöd träda in.215 Statens eventuella påverkan 
på marknaden bedömdes dock som liten, vilket tidigare redovisats 
under avsnitt 3.1.5 Marknad och kompetens. Staten kan inte be-
dömas ha den dominerande ställning att prioritering av statens egna 
behov påverkar bredbandsmarknaden negativt. 

5.3.5 Behov av styrning för att säkerställa samlat nyttjande 

Utredningen finner, i likhet med tidigare utredningar, att det krävs 
viss styrning för att säkerställa nyttjande av samordnade statliga 
transmissionsresurser. Ur utredningens perspektiv gäller det beho-
vet av ett säkert stamnät i en utvecklad kommunikationslösning. 
Infrastrukturen kan dock komma att användas som bärare för 
andra angelägna samhällsbehov, t.ex. säker fast telefoni och data-
kommunikation. Goda exempel på detta finns inom det kommu-
nala området, där offentligt organiserade resurser i form av heltäck-
                                                                                                                                                          
215 SOU 2016:1, s. 60–61.  
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ande stadsnät kan tillhandahålla kanalisation och svartfiber. Det 
kan ge möjlighet för andra aktörer att på konkurrensneutrala vill-
kor tillhandahålla olika tjänster i systemet. Näten har inneburit 
betydande investeringar men har samhällsekonomiskt också visat 
sig ge betydande övervärden.216 

Den statliga styrningens karaktär behöver grundas på de pro-
blem och hinder för avsedd samordning som identifierats. Därtill 
behöver säkerhetskrav tillgodoses. De förhållanden som närmast 
behöver uppnås är att 

• för kommunikationslösningen ansvarig statlig aktör ska kunna 
förfoga över för ändamålet lämpliga statliga stamnätsresurser, 

• förfogandet kan uppnås genom ägande eller överenskommel-
ser/avtal,  

• vilket kan uppnås med stöd av myndighets- och bolagsstyrning, 
förfogandet ska även 

• anknyta till gällande regelverk och inte påtagligt negativt på-
verka konkurrensen på anknytande bredbandsmarknad eller sta-
tens övriga kärnuppgifter. 

Förfoga över samlade statliga resurser 

Den för lösningens operativa drift ansvariga aktören behöver få 
tillgång till och kunna nyttja de samlade stamnätsresurser som er-
fordras. Transmissionsresurser finns i betydande mått på mark-
naden. Kraven på ett säkert stamnät i en utvecklad kommunika-
tionslösning innebär att i första hand fiber och radiolänkresurser 
med statlig rådighet bör användas där säkerhetskraven i övrigt kan 
uppfyllas. I viss utsträckning kan även annan offentlig, samhällsägd 
infrastruktur komma att nyttjas, t.ex. stadsnät som anknyter till 
statlig infrastruktur. Sammantaget kommer transmissionen att ske 
med stöd av ägande från flera aktörer, ibland även kommersiella. 
Uppgiften att samordna och tillgängliggöra ett samlat samhällsnät 
för en säker mobil kommunikationslösning kan därför bli omfat-
tande. Det kan visa sig ändamålenligt att lägga ett sådant ansvar på 

                                                                                                                                                          
216 Stokab (2017). ppt Stockholms it-infrastruktur, samt information till utredningen. 
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utpekad statlig aktör, särskilt om en sådan samlad transmissionsre-
surs också kan nyttjas för andra ändamål. 

Ägande eller överenskommelser/avtal 

Tillgången till stamnätets transmissionsresurser kan säkras genom 
ägande, avtal eller överenskommelser. För effektiva avtalslösningar 
kan det underlätta om också statens möjligheter till styrning ut-
övas. Statligt ägande bör eftersträvas så långt detta kan motiveras av 
säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl. Det ger kontroll och rådig-
het över tillgången och ger staten de frihetsgrader som behövs för 
att agera utifrån samhällsaktörernas behov. 

Myndighets- och bolagsstyrning 

Styrning kan ske genom angivelser i berörda myndigheters in-
struktioner eller på annat sätt. Styrningen kan innebära att överka-
pacitet vid behov tillgängliggörs och att myndigheten ska bistå för 
att möjliggöra ett samlat och redundant stamnät för kommunikat-
ionslösningen. Styrningen kan innefatta riktade anslag och ekono-
miskt ansvar för att resursen ställs till förfogande. 

Den aktör med verksamhetsmässigt mest omfattande och rele-
vanta resurser för ett utvecklat samhällsnät är Trafikverket. Myn-
digheten har under ett antal år investerat i ett omfattande nationellt 
IP-nät med egen rådighet, kompetens och driftorganisation.  

Trafikverkets uppdrag är idag att prioritera egen kärnverksam-
het genom att säkerställa interna behov av data- och radiokommu-
nikation. Överkapacitet säljs på marknaden. En utvidgning av upp-
gifterna, t.ex. att säkerställa ett säkert stamnät som kan nyttjas även 
av den nu aktuella kommunikationslösningen, förutsätter utvecklad 
styrning. Det kan närmast ske genom ändring av Trafikverkets 
instruktion.  

Ett stamnät för kommunikation bedöms inte vara en separat 
lösning, utan en integrerad del av Trafikverkets telekommunika-
tionsnät. Myndigheten förutsätts därför säkra egen rådighet över 
transmissionsnätet. Det förutsätter väl utvecklade samverkans- och 
styrformer i relation till den operatör som ansvarar för en utveck-
lad och säker kommunikationslösning, t.ex. då det gäller planerad 
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utbyggnad av nätet och behov av eventuell komplettering med ex-
terna transmissionsresurser. 

Då det gäller statliga bolag bör i första hand sedvanliga avtals-
lösningar tillämpas. Långtgående detaljstyrning från ägaren staten 
är inte ändamålsenligt då det gäller bolagsordningens utformning. 
Däremot kan ägardialog i kombination med anpassade interna led-
nings- och styrformer ge fokus på samhällsuppdraget och under-
lätta den samordning som krävs. 

Konkurrens och utbyggnad 

Utredningen bedömer inte att statens behov genererar påtagliga 
undanträngningseffekter gentemot privata eller kommersiella in-
tressen, i vart fall inte beträffande mer grundläggande och långväga 
transmissionsvägar. 

De statliga aktörerna förfogar sammantaget över betydande 
överkapacitet på fiber, men inte alltid i de delar av landet och på de 
sträckningar som stamnätet kommer att förutsätta. Möjligheter till 
kompletterande investeringar kommer därför löpande att behöva 
vägas mot förhyrning av kommersiella resurser. Det är därför avgö-
rande att ansvarigheter klargörs för den utbyggnad av stamnätet 
som behöver ske, ekonomiskt och tidsmässigt. Lämpliga former för 
inbördes överenskommelser mellan de ansvariga aktörerna behöver 
också utformas med inriktning på tidsaspekter, finansiella förut-
sättningar och måluppfyllelse. 
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6 Överväganden, förslag och 
konsekvenser 

Överväganden: Ändrade förutsättningar i samhälle och om-
värld ökar behovet av att utveckla en säker statlig kommunika-
tionslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa 
och försvar. Lösningen behövs i närtid och bör därför, i vart fall 
inledningsvis, bygga på etablerade aktörer och strukturer. Statlig 
infrastruktur, kompetens och andra resurser ska tillvaratas, bl.a. 
i anslutning till statliga transmissionsresurser och det befintliga 
kommunikationssystemet Rakel. Kraven på statlig rådighet och 
kontroll över lösningen ska tillgodoses. 
 
Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  
det statliga bolaget Teracom och Trafikverket tilldelas inom ra-
men för olika roller uppdraget att kravställa, tillsyna, etablera, 
driva och förvalta kommunikationslösningen. 
MSB samordnar med stöd av nationellt användarråd samhällsak-
törernas behov, utformar samlad kravställning för funktionalitet 
och säkerhet samt utövar tillsyn över att lösningen möter upp-
ställda krav. Uppdraget regleras i myndighetens instruktion. 
Teracom tilldelas en helt ny roll med samhällsuppdrag att eta-
blera, driva och förvalta lösningen samt därtill knutna upp-
dragsmål av operativ och marknadsnära karaktär. Däri ingår eta-
blering av nödvändig infrastruktur för kärn- och radionät, tek-
niskt genomförande, operatörskap, drift och förvaltning av 
kommunikationslösningen och erforderliga spektrumresurser 
samt avtal om roamingsamverkan med allmänna operatörer. 
Uppdragsmålet fastställs i bolagsordningen. Bolaget leder ett 
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driftråd för diskussion och samordning av berörda statliga aktö-
rers tekniska och ekonomiska insatser. 
Trafikverket ansvarar för att bistå med grundläggande trans-
missionsnät genom nationellt stamnät med utgångspunkt i eget 
optonät, våglängds- och IP-nätsresurser, kompletterade med 
kapacitet från Affärsverket svenska kraftnät, Teracom med flera 
aktörer. Uppgifterna regleras i Trafikverkets och vid behov  
Affärsverket svenska kraftnäts instruktioner. 

6.1 Uppdrag till MSB och Teracom 

Ska samhällsaktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar kunna lösa sina uppgifter i vardagen och under 
svårare förhållanden, krävs tillgång till väl fungerande och säker tal- 
och datakommunikation. Utredningens överväganden och förslag 
utgår i denna rapport från avgränsade frågeställningar i tilläggsupp-
draget, som inriktats mot lämpligt huvudmannaskap för kommuni-
kationslösningen. Utredningens ställningstaganden tar sin ut-
gångspunkt i rapporten Kommunikation för vår gemensamma säker-
het, Ds 2017:7.  

6.1.1 Roller 

Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap, MSB, samt Teracom tilldelas tydliga uppdrag för att en 
utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom all-
män ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska kunna realiseras.  

Olika roller och uppgifter fördelas på ett ändamålsenligt sätt för 
att kravställa, tillsyna, utveckla och förvalta kommunikations-
lösningen. MSB föreslås med stöd av nationellt användarråd sam-
ordna samhällsaktörernas behov, utforma samlad kravställning för 
funktionalitet och säkerhet samt löpande bedriva innehållslig kon-
troll och tillsyn av att lösningen motsvarar dessa innehållsliga krav 
och ger fullgod tillgänglighet. Uppdraget regleras i myndighetens 
instruktion. Tillsynsuppgiften avgränsas innehållsligt från Post- 
och telestyrelsens tillsynsansvar avseende nyttjandet av för lös-
ningen tilldelat spektrum.  
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Bolaget Teracom tilldelas en helt ny roll med operativa och 
marknadsnära samhällsuppgifter i form av tydligt formulerade 
uppdragsmål. Detta omfattar att etablera för lösningen nödvändig 
infrastruktur, tekniskt genomförande, drift och förvaltning av 
kommunikationslösningen. Bolaget ska utgöra operatör för lös-
ningen och i den egenskapen hos Post- och telestyrelsen ansöka 
om tilldelning av lämpligt dedikerat spektrum. Utredningen har i 
sin tidigare rapportering angivit att detta avser definierade delar av 
700 MHz-bandet.  

Viktiga moment för bolaget utgörs av upphandling av varor och 
tjänster i etablerings- och förvaltningsfas, inplacering av tekniklös-
ningar i statliga och allmänna master, service, underhåll och kund-
stöd. Bolaget fullgör de statliga investeringar som erfordras för 
samhällsnätet och äger de statliga anläggningstillgångar som är 
nödvändiga för den dedikerade delen av lösningen. Operatören 
svarar vidare för de avtalslösningar som kopplas till kommunika-
tionslösningen, vilket bl.a. avser roaming i allmänna nät. 

Förvaltning av abonnentdatabas och hantering av abonnemangs-
avgifter utgör operatörsknutna uppgifter. Omfattning med avse-
ende på användarkrets och användningsområden regleras i förord-
ning217 och utgör grund för de behov som motiverar särskild till-
delning av spektrum. Normerad användning av kommunikations-
lösningen anges i för aktörernas verksamhet styrande regelverk, 
vilket även i den delen förutsätter justering av gällande lagstift-
ning.218  

Riksdagen förutsätts besluta om samhällsuppdrag för bolaget, 
vilket därefter återspeglas och ges juridisk bärighet av ägaren ge-
nom bolagsordningen. Uppdragsmål och finansiella mål formuleras 
med beaktande av det betydande nationella samhällsintresse som 
lösningen representerar. Bolaget leder ett driftråd för diskussion 
och samordning av berörda statliga aktörers tekniska och ekono-
miska insatser. 

                                                                                                                                                          
217 Lämpligen förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
218 Avser lagstiftning som reglerar respektive samhällsaktörs ansvar för allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar och att de statliga myndigheter som anges i förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap ska ansluta sig till kommunikationslösningen. 
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Regering och riksdag ges den inblick och de löpande kontroll-
möjligheter som krävs. Samordnad myndighets- och bolagsstyrning 
skapar förutsättningar för samhällsnytta och kostnadseffektivitet.  

Sammantaget innebär förslaget väl definierade och åtskilda roller 
mellan MSB och Teracom. Myndigheten kravställer efter dialog 
med samhällsaktörerna och fungerar i detta avseende som riktgi-
vare för Teracoms utformning av kommunikationslösningen samt 
utövar erforderlig tillsyn. Teracom etablerar, äger och driver nätet, 
dvs. utgör nätoperatör, spektrumförvaltare och tillhandahållare av 
tjänsterna. I denna roll ingår att upphandla de underleverantörer 
och samarbetspartners som krävs och att teckna de långsiktiga 
samarbetsavtal som behövs, t.ex. avseende prioriterade roaming-
tjänster i allmänna nät. Formen för sådan upphandling har tidigare 
diskuterats och genomförs så att full rådighet kan uppnås över sy-
stemets kritiska delar. Bolaget tar fullt ansvar för löpande utveck-
ling av de tekniska och säkerhetsmässiga lösningar som erfordras. 
Relationerna mellan MSB och Teracom kan behöva utformas ge-
nom särskild överenskommelse som bl.a. rör tids- och resursmäss-
iga förutsättningar att nå uppsatta krav. 

Service, övervakning och drift 

Teracom ansvarar för kontakten mot användarorganisationer be-
träffande operativ drift, SIM-kort, tjänster, beställningar och avgif-
ter. Den samlade kravställning som samordnas genom MSB avser 
främst gemensamma krav på infrastrukturen och för de bastjänster 
som systemet ska bära. Utveckling och anpassning av de tilläggs-
tjänster som erfordras förutsätter att enskilda aktörer kan samverka 
direkt med operatören. Det gäller t.ex. Polismyndighetens behov av 
särskilda tekniska och tidsmässiga anpassningar. 

Service av kommunikationslösningen hanteras i fält i huvudsak 
genom Teracoms egen serviceorganisation. Det kan i vissa fall även 
omfatta de stamnätsresurser som Trafikverket ansvarar för (se ne-
dan). Egen serviceorganisation underlättar hantering av sekretess, 
säkerhetsklassning och tillträdesfrågor i de anläggningar som be-
rörs. 

Teracom står för övervakning och drift av radiosystemet och an-
svarar i egenskap av operatör för samordnad incidenthantering även 



     Överväganden, förslag och konsekvenser 

123 

avseende stamnätet, där Trafikverket upprätthåller rollen som nät-
leverantör (se nedan). Teracom ansvarar för samordning av plane-
rade underhålls- och servicearbeten genom dialog med användar-
organisationer och övriga samverkande aktörer. 

6.1.2 Finansiella aspekter 

Finansiella effekter uppstår för såväl statsbudget som för Teracom, 
de prövas i skilda processer och vid olika tidpunkter. Samtidigt ges 
möjligheter att nyttja omfattande befintliga resurser i bolaget och 
att utveckla de affärsmässiga synergier som anläggningstillgångar, 
kompetens och närhet till marknad kan innebära i den operativa 
driften. En förutsättning för sådana affärsmässiga åtaganden är 
dock de säkerhetsmässiga bedömningar som behöver göras och att 
fokus kan upprätthållas på av riksdagen beslutade samhällsmål. Det 
är också avgörande att marknadsstörande inslag inte uppstår till 
följd av eventuella fördelar som samhällsuppdraget kan medföra.  

Finansiellt innebär modellen att anslagsfinansiering i huvudsak 
avser de statliga aktörernas abonnemangskostnader och den sam-
lade subvention som kan bedömas rimlig gentemot kommunala 
användare, medan bolagets befintliga resurser, avgiftsintäkter, låne-
kapacitet och erforderliga kapitaltillskott får bära investeringarna 
för kommunikationslösningens inledande etapper. Bolagets upp-
dragsmål kan komma att medge kompletterande affärsverksamhet, 
som bidrar till ökad glesbygdstäckning och därmed ökad kommu-
nikationssäkerhet. Det har betydelse för de samlade finansiella för-
utsättningarna. Bolagets omfattande uppdrag att utforma och för-
valta infrastruktur och tjänster för lösningen innebär att staten inte 
bör eftersträva kortsiktiga avkastningskrav (upp till 10 år). Sam-
hällsekonomiskt kan dock vinsterna visa sig bli påtagliga. 

Effektiv och säker resursanvändning 

Lösningens utformning bygger på effektiv användning av statens 
befintliga och framtida resurser. Det innebär av staten anpassad och 
kontrollerad tillämpning av den kommersiellt drivna tekniska ut-
veckling som kännetecknar LTE-marknaden och allmänna operatö-
rer. Det inbegriper även det utbud som marknaden kan tillgodose 
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avseende varor, teknik- och tjänstelösningar. Kommunikationslös-
ningens samhällskritiska karaktär innebär att nationella säkerhets-
krav sätter ramarna för formen hos den upphandling och de avtal 
som utformas. Upphandling utan föregående annonsering till följd 
av dessa nationella säkerhetskrav kan därvid komma att tillämpas 
för delar av kommunikationslösningen. Sådan upphandling kan då 
komma att motiveras utifrån de synnerliga skäl som kan anses gälla 
för systemet och de säkerhetskrav som måste ställas på nationell 
nivå. Statlig rådighet över kritiska funktioner och riktat nyttjande 
av lösningen inom användarkretsen utgör grundläggande och sä-
kerhetsmässiga förutsättningar. Detta förstärks av samhällsuppdra-
gets utformning.  

Koordinerad fördelning av verksamhetsuppgifter, investering 
och reinvestering behöver ske mellan Rakel och den framtida 
kommunikationslösningen. Det underlättar en planerad övergång 
mellan systemen och i mellantiden hantering av restvärden, drift 
och underhåll, kundstöd och utformning av abonnemang och 
abonnemangskostnader. Nyttjande och hantering av vissa restvär-
den från Rakel behöver diskuteras i den utsträckning som kompo-
nenter i anläggningstillgångarna kan användas i en ny lösning. 
Övergripande ansvar för Rakelsystemets restvärden tas liksom f.n. 
inom ramen för statsbudgeten. Eventuell överföring av anlägg-
ningstillgångar förutsätter finansiella anpassningar så att lösningen 
och kommande investeringsmöjligheter inte äventyras. 

6.1.3 Återrapportering – kontrollstation 

Utredningen har i huvudrapporten beskrivit den plan för utbygg-
nad som förordas utifrån successivt bedömda behov, kravuppfyll-
nad och tillgängliga resurser. Lösningen förutsätter efter grundläg-
gande startbesked en mer detaljerad planerings- och etableringsfas. 
Startbeskedet rymmer i sig ett antal delkomponenter som behöver 
koordineras. Det gäller reglering av samhällsuppdrag till Teracom, 
nödvändiga instruktionsändringar, reglering av användarkrets, till-
delning av spektrum samt etablering av erforderliga samordningsin-
strument219. Grundläggande förutsättningar i form av kärnnät, 
                                                                                                                                                          
219 Här avses t.ex. det särskilda användarråd som inrättas samt driftråd med inriktning på den 
operativa verksamheten. 
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stamnät, inledande utbyggnad av radionät samt avtal om roaming i 
allmänt nät kan därefter ligga till grund för en samlad kontroll-
station efter en inledande tvåårsperiod.  

6.1.4 Konsekvenser 

Utredningen begränsar sig till att kommentera de konsekvenser 
som ett tydliggörande av associationsformen för huvudmannaskap 
över lösningen innebär. 

Konsekvenserna kan i huvudsak rubriceras som tidsmässiga, fi-
nansiella, förmåge- och kompetensmässiga. Därtill kan komma 
skillnader avseende formerna för styrning, insyn och transparens i 
verksamheten samt de eventuella indirekta marknadseffekter som 
kan uppstå. 

Utredningens förslag innebär att en betydande del av finansie-
ringen hanteras inom ramen för Teracoms bolagsekonomi. Det 
innebär mindre belastning på statsbudgeten, men innebär självfallet 
ändå att statens samlade finansiella åtaganden blir likartade som om 
lösningen fullt ut hade genomförts genom en statlig myndighet. 
Anslagsmedel kan också komma att erfordras för bolaget under 
viss uppbyggnadsfas. Etablering av omfattande infrastruktur läm-
par sig inte lika väl för en traditionell förvaltningsmyndighet, som 
för ett bolag. Det grundar sig främst på närheten till marknad och 
den tids- och formmässiga flexibilitet som kännetecknar bolags 
hantering av lån och investeringar. Den statliga budgetprocessen är 
kortsiktigare och mer formstyrd, tidsmässigt och till sitt innehåll. 
Ett alternativ, som på sikt kan övervägas, är att knyta satsningen 
närmare en myndighet med omfattande vana och bemyndiganden 
för långsiktiga investeringar och mer flexibla förutsättningar, som 
Trafikverket eller ett befintligt eller omvandlat affärsverk. 

Marknadsnärvaro, liksom möjligheter att på sikt upprätthålla 
förmåga och kompetens är avgörande inom området. Teracoms 
erfarenhet från markradionät och kommunikationssystemet Rakel 
skapar sådana förutsättningar inför utveckling av system med mo-
bila och säkra kommunikationer med LTE-teknik. Kompetensö-
verföring mellan MSB och Teracom kan även övervägas i form av 
verksamhetsövergång. Genom att tydligt skilja myndighetsuppgif-
ter från den operativa verksamheten skapas fungerande och skilda 
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roller mellan Teracom och MSB, som står för kravställning, kon-
troll och tillsyn. 

Formerna för styrning, insyn och transparens i den operativa 
verksamheten anknyter till det regelverk som gäller för bolag. För-
utsättningarna är inte sämre, men annorlunda än för myndighet. 
Den skillnad som oftast lyfts fram avser aktiebolagslagens mer 
grundläggande utgångspunkt att bolaget arbetar med ett eget per-
spektiv och för att generera vinst. Uttalade samhällsuppdrag kan ge 
önskad anpassning till de samhällskrav som är överordnade. 

Kommunikationslösningen avser att möta behov för definierade 
samhällsviktiga verksamheter och samhällsaktörer med ansvar inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, det gäller således inte 
ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät av den typ som teleope-
ratörerna tillhandahåller. Ingen direkt marknadspåverkan uppstår 
som följd av lösningen, associationsformen hos ansvarig aktör på-
verkar inte heller detta. De anläggningstillgångar som bolaget ut-
vecklar och äger kan i viss mån ge indirekta marknadseffekter. An-
läggning av nya glesbygdssiter kan således skapa möjligheter för 
kommersiella aktörer att genom inplaceringar på marknadsneutrala 
villkor nå ut i områden där marknadskrafterna tidigare inte förmått 
eller önskat agera. Det bidrar till målet att nå ut med mobilt bred-
band i glesbygd, ökar kommunikationssäkerheten i glesbygd och 
genererar samtidigt intäkter till bolaget, vilket är positivt ur sam-
hällsekonomisk synvinkel.  

6.2 Säkerställande av samordnad infrastruktur 

Utredningens överväganden och förslag utgår från tilläggsuppdra-
gets avgränsade frågeställning om hur en ansvarig aktör kan säker-
ställa effektivt samutnyttjande av befintlig statlig bredbandsinfra-
struktur för att ett stamnät ska kunna upprättas som en del av en 
säker kommunikationslösning. Utredningens ställningstaganden 
tar liksom tidigare sin utgångspunkt i utredningens rapport Kom-
munikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7.  
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6.2.1 Uppdrag till Trafikverket avseende samordnad 
transmission 

Lämplig statlig infrastruktur som grund för lösningens stamnät 
finns hos vissa statliga bolag och myndigheter, främst Trafikverket. 
Utredningen föreslår därför att Trafikverket ges ansvar för att bistå 
en utvecklad kommunikationslösning genom inrättande av grund-
läggande transmissionsnät i form av ett nationellt stamnät med 
utgångspunkt i eget optonät, våglängds- och IP-nätsresurser. Be-
hovet av transmission kompletteras där så erfordras med kapacitet 
från Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB, 
Teracom med flera aktörer. Trafikverket förfogar redan i dagsläget 
över betydande anläggningstillgångar i form av optofibernät med 
våglängdsutrustning. Verket har därtill betydande erfarenheter av 
fiberresurser som bas för egna mobila lösningar. Ansvaret anknyter 
väl till befintliga utvecklingsplaner. Ett vidgat uppdrag stärker och 
breddar den egna kompetensen på ett för verket och lösningen 
värdefullt sätt. 

Övergripande styrning 

Trafikverkets uppgift att långsiktigt bistå genom ansvar för den 
statliga kommunikationslösningens stamnät regleras i myndig-
hetens instruktion. Utredningen föreslår att Trafikverkets nuva-
rande uppdrag i regleringsbrev avseende marknadsaktivitet ersätts 
med den styrning som en instruktionsändring innebär. Trafikverket 
har hittills i enlighet med regleringsbrevet erbjudit tjänster på över-
gripande nivå i fibernätet på konkurrensneutrala villkor till aktörer 
som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån nätver-
ket inte behövts för egna behov.220  

På liknande sätt kan det finnas skäl att i Affärsverket svenska 
kraftnäts instruktion markera skyldighet att bistå med den överka-
pacitet som verket kan tillhandahålla beträffande svartfiber. 

Trafikverket deltar liksom bl.a. Försvarsmakten och Polismyn-
digheten i det nationella användarråd som knyts till MSB för sam-
ordning av samhällsaktörernas behov. Verket medverkar även i det 
särskilda driftråd som inrättas för diskussion och samordning av 
                                                                                                                                                          
220 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikverket, 2016-12-22. 
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berörda statliga aktörers tekniska och ekonomiska insatser. Rela-
tionerna mellan Teracom och Trafikverket kan behöva regleras 
genom särskild överenskommelse som bl.a. rör tids- och resurs-
mässiga förutsättningar för att nå uppsatt målbild. 

Stamnät med kompletterande optonät 

Nätet baseras på Trafikverkets optonät och våglängdsnät komplet-
terat med fiberkapacitet från Affärsverket svenska kraftnät, Te-
racoms fiber- och radiolänkresurser samt överskottskapacitet hos 
andra statliga och allmänna aktörer, t.ex. det statligt ägda bolaget 
Vattenfall Eldistribution AB. Trafikverket ansvarar även för att 
upprätta den redundans som krävs i form av kompletterande 
transmission genom egna och andra aktörers resurser. Av betydelse 
blir främst Affärsverket svenska kraftnäts överkapacitet beträf-
fande svartfiber och allmänna operatörers nät. Trafikverket ansva-
rar för konfiguration och drift av den transmissions-, länk- och IP-
utrustning vid siterna som utgör en integrerad del av stam- och 
accessnätet. Samhällsaktörernas fasta kommunikationsförbindelser 
kan också komma att nyttja den resurs som stamnätet represente-
rar. Det berör i förekommande fall stadsnät, optofiber och radio-
länk. 

Övervakning och drift 

Trafikverket står för övervakning och drift inom ramen för sitt 
ansvar för stamnätet och dess anslutning till radioaccessnätet. Te-
racom ansvarar i egenskap av operatör för samordnad incidenthan-
tering, där Trafikverket upprätthåller rollen som nätleverantör. 
Samarbete sker mellan driftcentralerna hos de två organisationerna, 
bl.a. genom anpassning av gemensamma processer och tekniska 
system.  
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6.2.2 Konsekvenser 

Utredningen begränsar sig till att kommentera de konsekvenser 
som ett tydliggörande av statliga ansvarsfrågor kring stamnätet 
innebär.  

Ett mer systematiskt nyttjande av de transmissionsresurser som 
staten förfogar över i kommunikationslösningen innebär i sig en 
effektivisering av befintliga och framtida statliga fiber- och radio-
länkresurser. Trafikverket har hittills i enlighet med regleringsbrev 
erbjudit tjänster på grossistnivå i fibernätet på marknaden. Utred-
ningen föreslår att Trafikverkets uppdrag ersätts med en mer var-
aktig och instruktionsmässig styrning för att långsiktigt nyttja re-
surserna inom den statliga kommunikationslösningen. 

Trafikverkets ansvar innebär kostnadsmässigt en ökad belast-
ning över statsbudgeten till följd av minskade intäkter från t.ex. 
allmänna teleoperatörer. Undanträngningseffekterna gentemot 
kommersiella aktörer blir sannolikt små ur ett samlat marknadsper-
spektiv. Utredningen gör efter diskussion med bl.a. Post- och tele-
styrelsen bedömningen att marknadsstörningen kan bedömas som 
ringa, i vart fall på de större huvudlederna. Förutom den effektivi-
sering som en samlad och långsiktig planering inom ramen för sta-
tens åtaganden innebär, kan på detta sätt statlig kontroll och rådig-
het uppnås i betydande grad. Detta är en viktig förutsättning för att 
uppnå eftersträvad säkerhet och tillgänglighet i kommunikations-
lösningen. Det kan också ses som naturligt att staten effektiviserar 
sina egna resurser, inte minst för att minska statens samlade kost-
nader. 

En rent organisatorisk konsekvens av utredningens förslag är 
den tredelning av ansvarsfrågor som uppdraget till Trafikverket 
innebär vid sidan av ansvarsroller för MSB och Teracom. Utred-
ningen ser dock inte skäl ifrågasätta aktörernas förmåga till sam-
ordning, förutsatt att styrningen är tydlig. Trafikverket är väl 
skickat att samordna de stamnätsresurser som krävs, vilket även 
innebär en avlastning och möjlighet till fokusering på radionätet för 
Teracom. Lämpliga arbetsformer kan omfatta ömsesidiga överens-
kommelser eller avtal mellan aktörerna kring tids- och resurs-
mässiga förutsättningar att nå uppsatta mål. I ett längre perspektiv 
finns möjligheter att överväga de organisatoriska justeringar som 
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kan visa sig ändamålsenliga, t.ex. beträffande relationen mellan Tra-
fikverket och bolaget. 
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Justitiedepartementet 
Enheten för samordning av sam-
hällets krisberedskap 
 

  

 
 
 

Tilläggsuppdrag om en utvecklad och säker kommunikat-
ionslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar 

Bakgrund 

Den 28 juli 2016 fick utredare Gunnar Holmgren i uppdrag att 
föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (Ju 2016:D). Den 
8 mars 2017 redovisade utredaren sitt uppdrag för Regerings-
kansliet (Justitiedepartementet). Uppdraget har inte omfattat att ta 
ställning till ansvarig aktör för kommunikationslösningen. Det 
behöver nu utredas vem som ska ansvara för att bygga och förvalta 
den utvecklade kommunikationslösningen för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Vidare behövs ytterligare un-
derlag för att tydliggöra hur befintlig statlig infrastruktur kan 
samutnyttjas för att utgöra en del av kommunikationslösningen. 

Promemoria 
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Uppdraget 

Utredaren ges i uppdrag att analysera och föreslå vilken aktör som 
ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad säker kommu-
nikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa 
och försvar. I uppdraget ingår även att tydliggöra hur befintlig stat-
lig infrastruktur kan utgöra en del av kommunikationslösningen.  
Utredaren ska:  
• Analysera för- och nackdelar med olika aktörer, såsom ett 

bolag jämfört med en myndighet. I detta ingår att särskilt be-
akta säkerhetsaspekter och styrningsfrågor samt att utföra fi-
nansiella konsekvensanalyser. 

• Analysera hur en ansvarig aktör kan säkerställa effektivt 
samutnyttjande av befintlig statlig bredbandsinfrastruktur för 
att ett stamnät ska kunna upprättas som en del av en säker 
kommunikationslösning. Utredaren ska beakta utredningen 
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1). 

Utredaren ska under sitt arbete inhämta nödvändig information 
och synpunkter från berörda aktörer, däribland Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Försvarsmakten, Länsstyrelser, PTS, Trafikverket, Svenska Kraft-
nät, Teracom Group AB, Telia Company, Tele2 AB, Telenor AB, 
Hi3G AB, kommuner, landsting samt Sveriges kommuner och 
landsting. 

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiede-
partementet) senast den 1 juni 2017. 
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Remiss utvärdering övning RIS 2017 

 

Länsstyrelsen i Värmlands län översänder härmed utkast av den aktörs-

gemensamma utvärdering av den regionala övningen ”RIS 2017” på remiss.  

Remissvar och synpunkter ska ha inkommit senast  

fredag den 29 september 2017,  

helst skriftligen i digitalt format, till varmland@lansstyrelsen.se  
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Remissen är en sammanställning av synpunkter, grundade på protokoll från 

lokala övningsledare och lokala utvärderingsledare, inkomna delrapporter från 

deltagande aktörer samt genomförda enkäter och intervjuer. 

Utvärderingsledarna för övningen har sedan sammanställt och sammanvägt 

resultaten till denna utvärdering.  

Varje övad aktörs egna utvärderingar (lokala aktörsspecifika utvärderingar) är 

inte inkluderade, utan hanteras av varje organisation för sig.  

Den slutliga utvärderingen kommer redovisas på utvärderingsseminariet  

för övning RIS 2017, den 25 oktober 2017 på Karlstad Universitet, där även 

erfarenheter från övningen i sin helhet och framtida gemensamma åtgärder 

kommer diskuteras. Inbjudan kommer sändas separat. 

NB! Den här remissen innehåller endast en presentation av resultaten av 
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presenteras på utvärderingsseminariet. Den slutgiltiga utvärderingsrapporten 

kommer även att ha ett förbättrat utseende. 

Frågor med anledning av remissen bör i första hand ställas till  

Sissel Brenna, sissel.brenna@lansstyrelsen.se  telefon 010-224 7252 eller  

Jan Gambring, jan.gambring@kau.se telefon 054-700 1880. 
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Viktigaste slutsatser och erfarenheter  

Samverkan  

 

 

 

Citat: ”Om samverkan mellan aktörer inte kommer i gång under planeringsarbetet, så 

kommer inte samverkan mellan dem heller att fungera under övningen.” 

 

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Avsaknaden av en samlad lägesbild och bristen på analys av samverkansbehov vid 

samverkanskonferenserna har uppgetts som huvudskälen till att för lite samverkan med andra 

aktörer ägde rum. En mycket viktig kommentar från en av deltagarna är att det största problemet 

var att det inte fanns någon lokal strategi för samverkan. Övriga skäl som har uppgetts är 

teknikproblem som ledde till bristande tillgång till uppdaterad information. Händelsen om 

risken för drivmedelsbrist, som torde föranlett ett större behov av samverkan kom mycket 

senare än planerat i övningen. En del har också angett att andra aktörer var svåra att nå och att 

samverkan därför uteblev. Flera LUL har uppgett att samverkan fungerade bra mellan 

grannkommuner, och att de övade hade goda kunskaper om vilka andra aktörer som ansvarade 

för vad.  

Ett gott råd från en av deltagarna i övningen är att det under planeringskonferenserna bör finnas 

tillfälle till gruppövningar för hur man kan planera och öva tillsammans.   

Generellt borde det på planeringskonferenserna varit större fokus på samverkan.  

För mer detaljer om samverkan under övningen RIS 2017, se avsnittet om måluppfyllnad.  

Utvärderarnas synpunkter:  

Det har i planeringen av övningen RIS, från övningsledningens sida, varit starkt betonat att 

övningen skulle vara en samverkansövning. Samverkan ingick även i syftet med övningen.  

Grunden till att relativt lite samverkan mellan övade aktörer ägde rum är sammansatt.  

Utöver det som redan har framkommit genomfördes övningen utan operativa enheter,  

som gjorde det möjligt att t ex bygga fördämningar eller utföra reparationer genom 

”skrivbordsbeslut”, där reell tidsåtgång och behov av resurser inte behövde beaktas i samma 

grad. Det är dock vår bedömning att huvudskälen till den bristande samverkan under övningen 

var att samverkanskonferenserna (se nedan) inte genererade någon aktiv samverkan och att 

händelsen drivmedelsbrist kom sent in i övningen. 

Ett annat viktigt skäl, som angett ovan, var att samverkan mellan aktörer inte planerades aktivt 

i tillräcklig grad varken mellan olika aktörer eller från övningsledningens sida. Samverkan är 

något som inte kan påbörjas under en övning, men som behöver ingå i den dagliga 

verksamheten. Det visade sig också att de aktörer (företrädesvis kommuner) som samarbetar 

till vardags samverkade mer aktivt under övningen.  
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Rekommendationer:  

I en framtida övning bör övningsledningen utarbeta en aktiv strategi för samverkan i övningen. 

Att ha gruppövningar där aktörerna tar fram gemensamma inspel som förutsätter samverkan är 

ett mycket bra förslag. Aktörerna själva bör också ta ett aktivt ansvar för att planera för 

samverkan med t ex egna planeringsaktiviteter utan att detta nödvändigtvis planeras, 

tillrättaläggs eller styrs av övningsledningen.  

 

Samverkanskonferenser 

 

I scenariot hade det planerats för att Länsstyrelsen i Värmland skulle kalla in till två 

samverkanskonferenser, men att detta helt och hållet lämnades till de övade under övningen. 

Två konferenser genomfördes, något senare än angivet i tidsplanen. Det har inte kommit in 

några synpunkter på de samverkanskonferenser som Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnade 

för deltagande aktörer i sitt län. Synpunkterna nedan gäller endast de samverkanskonferenser 

som Länsstyrelsen i Värmland höll i.  

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Ett övervägande flertal av de övade har angett samverkanskonferenserna som något som var 

mindre bra med övningen. Kritiken som har framkommit har handlat om att konferenserna 

begränsade sig till att varje aktör informerade om egna lägesbilder och egna åtgärder. 

Samverkanskonferenserna borde i större grad ha ägnats åt att diskutera gemensamma åtgärder 

och behov av samverkan till följd av den samlade lägesbilden.  Det faktum att Länsstyrelsen 

inte tog initiativ till samverkan har också kritiserats.  

Kritiken handlar vidare om att konferenserna drog ut på tiden, att det fanns aktörer som 

redogjorde för sådant som inte var intressant för en samlad lägesbild, samt teknikproblem 

(uppkoppling till Skype). Vissa menade också att deltagarna inte uppvisade tillräcklig 

mötesdisciplin (pratade för länge, slog inte av mikrofoner).  Länsstyrelsen borde styrt 

konferenserna på ett fastare sätt och varit tydliga med vad som skulle rapporteras i WIS och 

vad som skulle framföras på samverkanskonferenserna. Vissa var också besvikna över att deras 

aktör inte fick komma till tals på den andra samverkanskonferensen.  

Flera deltagare menar också att övningsledningen borde ha informerat bättre om syftet med och 

om genomförandet av samverkanskonferenser under planeringen av övningen.  

Ett förslag är att ta fram en lathund för samverkanskonferenser.  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

Länsstyrelsen har en utpekad roll som samordnare för krisberedskapen inom länet.  

Samverkanskonferenser är ett viktigt medel för att uppnå och initiera ökad samverkan.  

Den kritik som har framkommit bekräftades genom de observationer som utvärderingsledarna 

själva gjorde. Samtidigt behöver även andra aktörer än Länsstyrelsen ta lärdomar av sitt eget 

agerande under konferenserna.  

Att samverkanskonferenserna inte uppnådde sitt syfte ledde till konsekvenser för andra delar 

av övningen, utöver det att de var onödigt tidsödande. Som nämns ovan (se rubriken samverkan) 

fördes ingen diskussion på konferenserna om behovet av samverkan eller gemensamma 

åtgärder och Länsstyrelsen tog heller inte initiativ till sådana. Fördröjningen med att komma 
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fram till en samlad lägesbild, (den första rapporten från Länsstyrelsen publicerades i WIS kl. 

17:24) medförde konsekvenser för övriga delar av övningen, t ex att den information som andra 

aktörer publicerade blev av övervägande lokal karaktär.  

Den ofullständiga samlade regionala lägesbilden medförde också, enligt de synpunkter vi har 

fått, till att initiativ som hade inneburit samverkan med andra inte togs.  

Rekommendationer:  

Det går inte att komma ifrån att Länsstyrelsen har en stor uppgift när det gäller att förbättra sin 

förmåga att genomföra samverkanskonferenser. Den kritik som har framkommit omfattar 

däremot punkter som alla går att åtgärda. Samtidigt behöver även andra aktörer ta tillfället i akt 

och se över hur de själva kan bidra till att samverkanskonferenser genomförs på ett strukturerat 

sätt som bidrar till ökad samverkan, och inte tar mer tid än nödvändigt i anspråk. Vi föreslår att 

det genomförs regelbundna övningar i länet i samverkanskonferenser, där realismen i scenariot 

inte är det viktigaste, utan att få öva teknik, genomförande och inte minst fokusera på syftet 

med en samverkanskonferens. Genomförande av samverkanskonferenser bör, som föreslagits, 

även genomgås mer utförligt på planeringskonferenserna. 

 

Motspelet  

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Merparten av LÖL har framfört att motspelet fungerade bra eller till och med ”lysande”. 

Försenade eller uteblivna inspel ledde dock till att det blev dödtid hos de flesta aktörer under 

eftermiddagen. De flesta synpunkterna handlar om att bemanningen av motspelet behöver 

förstärkas. Flera aktörer och övade har uppgett att motspelet var svårt att nå under övningen. 

Övriga invändningar mot motspelet har varit minimala.  Ett fåtal har kommenterat att vissa 

frågor från motspelet var orealistiska eller att journalisterna var för ”snälla.”  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

I planeringen inför övningen uppskattades att ca 50 personer skulle behövas i motspelet. 

Modulledarna som rekryterades skulle ha erfarenhet från motspel, och övriga deltagare i 

motspelet skulle ha god flexibilitet och förmåga att hantera snabba förändringar. 

Det har funnits stora utmaningar med att rekrytera deltagare till motspelet, i synnerhet från 

andra myndigheter, trots att mycket kraft lades på detta. 38 personer deltog i motspelet och de 

flesta deltagarna hade ingen tidigare erfarenhet. Det är desto mer imponerande den insats, 

engagemang och uthållighet som medlemmarna i motspelet uppvisade. Sammantagit infriade 

medlemmarna de kriterier som hade ställts upp. De invändningar som har framförts när det 

gäller motspelet handlar övervägande om underdimensionering. Att motspelet var svårt att nå 

berodde till dels på att Sambandskatalogen (i Övningswebben) inte fungerade som planerat.  

Rekommendationer:  

Med erfarenheterna från RIS 2017, bör en framtida övningsledning avsätta ytterligare tid och 

resurser på att rekrytera deltagare till motspelet. Bemanning av motspelet bör också ingå in en 

av övningsledningen framtagen riskhanteringsplan.   

 



8 

 

 

Övningswebben 

 
 

Citat: ”Vad var mindre bra med övningen?” ”Teknikstrul!”  

 
 

Sammanfattning av inkomna synpunkter: 

En huvudanledning till att ungefär en tredjedel av de övade hade svårigheter med att utföra sina 

uppgifter var de problem som uppstod med Övningswebben. Det medförde svårigheter med 

nyhetsuppdateringar pga. avsaknaden av uppdaterade väderleksrapporter och pga. bristande 

tillgång till publicerad information från andra övade aktörer.  

Problemen med Övningswebben och de konsekvenser det medförde är något de flesta aktörerna 

har angett i sina delrapporter som ”lärdomar till övningsledningen.”  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

Trots att Övningswebben testades vid flera tillfällen innan övningen upptäcktes på 

övningsdagens morgon att ett antal övade inte kunde se uppdateringar av hela eller delar av 

övningswebbens innehåll. Övningsledningen tog kontakt med supporten på MSB, som först 

efter 2,5 timme svarade att problemet var känt sedan tidigare och att man inte hade någon 

lösning på problemet. Om övningsledningen hade vetat om detta i förväg kunde de ha valt andra 

lösningar i stället för att förlita sig på den befintliga versionen av Övningswebben.  

Rekommendationer:  

MSB måste i förväg tillkännage alla kända brister eller begränsningar till de som planerar 

övningar där Övningswebben ska ingå. MSB bör också snarast åtgärda alla inrapporterade 

buggar och fel i systemet. Support för Övningswebben måste finnas tillgänglig under tider som 

överenskommits med övningsledningen.  

Övningsledningen måste i större grad ta i beaktande att det finns förberedda alternativa 

lösningar på informationsspridning. Man bör också överväga att ha andra system som back-up. 

Man bör ha manuella alternativ klara, t ex löpsedlar och väderprognoser i utskrivet format hos 

alla LÖL:ar. 

De övade måste i högre grad säkerställa att funktionaliteterna testas från de datorer och de 

platser varifrån man verkligen kommer öva.  

 

Inspel  

 

Citat: ”Vad var bra med övningen?” ”Att inse hur sårbara vi är när tekniken fallerar.” 

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Huvuddelen av deltagarna tyckte att inspelen fungerade bra och att de personer som levererade 

inspelen var trovärdiga och pålästa. Antagligen på grund av de förseningar eller uteblivna inspel 
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som uppstod, har flera förslagit att LÖL borde ges möjlighet att ge inspel, och styra inspelen 

efter behov. Övningsledningen borde också ha förberett fler reservinspel.  

Utvärderarnas synpunkter:  

Övningsledningen genomförde kontroller av inspelen, främsta avseende att de var rätt 

rubricerade, rätt adresserade till motspelet samt fördelning av inspel över övningstiden. Under 

övningsdagen upptäcktes ändå att ca 35 inspel (av 675 totalt) ”saknades” och efter sökning och 

kontroll visade det sig att dessa var felrubricerade i systemet varför ingen hade tagit tag i dem. 

Detta åtgärdades men konsekvensen blev att dessa inspel försenades till de övade. Händelsen 

drivmedelsbrist kom sent in i övningen. Om den hade kommit tidigare hade detta sannolikt 

föranlett mycket aktivitet och behov av åtgärder hos de övade, något som hade minskat behovet 

för reservinspel och undvikit mycket av den dödtid som uppstod hos flera av aktörerna. Trots 

försenade inspel och händelser är det dock viktigt att komma ihåg att väldigt få har haft 

synpunkter på kvaliteten på inspelen.  

Rekommendationer:  

Många LÖL var oerfarna i sin roll. Detta kommer sannolikt att vara fallet även vid kommande 

övningar. Därför bör både övningsledningen och LÖLs arbetsgivare sätta av mer tid till arbetet 

med att ta fram inspel, samt kvalitetssäkra dessa. Övningsledningen bör också vara måna om 

att ge tydliga instruktioner, och lyssna till behov av stöd som i synnerhet oerfarna LÖL kan ha. 

I varje övning uppstår det oförutsedda händelser. Därför bör mer tid också läggas på att ta fram 

reservinspel. Fördelen med Exonaut är att de framarbetade inspelen finns digitalt förvarade och 

kan återbrukas vid kommande övningar.  

 

 

Bedömning av måluppfyllnad  
 

MÅL 1: Förståelse för innebörden i det geografiska 
områdesansvaret på regional och lokal nivå 

 

Målet bedöms som uppnått. 

 

Indikator: Aktörerna känner till vilka uppgifter som omfattas av det geografiska 

områdesansvaret.  

 

Genom utvärderarnas observationer har framkommit att de övade har kunskap om det 

geografiska områdesansvaret. Detta har verifierats genom enkätsvar och intervjuer.  

Många har svarat att detta var ett ämne som lyftes fram vid stabsgenomgångar innan övningen.  
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Indikator: Aktörerna har demonstrerat att de vet hur uppgifterna som omfattas av det 

geografiska områdesansvaret ska utföras.  

Enligt de kriterier för verifiering som togs fram av utvärderingsledarna (se bilaga) fanns det ett 

mindre antal tillfällen av överlappning dvs där information från olika aktörer var i konflikt med 

varandra. 19 % av de övade har uppgett detta, men det rörde sig huvudsakligen om ett fåtal 

företeelser så som divergerande uppgifter om risken för drivmedelsbrist eller olika 

rekommendationer angående kokning av vatten. Det samma gällde ett tillfälle av information 

om stängda vägar. Det fanns även vissa divergerande uppgifter i WIS från de två 

länsstyrelserna, och olika information om väderlek från motspelet jämförd med vad 

Länsstyrelsen i Värmland gick ut med.  

Det har inte rapporterats om fall där luckor har uppstått, dvs där åtgärder inte vidtogs på grund 

av bristande samverkan, även om det fanns ett fåtal hänvisningar till andra aktörer eller till 

motspelet, som inte följdes upp.  

Ca. 41 % av de övade kände till att de fick en begäran om bistånd från andra aktörer. I de flesta 

fall (73%) hade aktören möjlighet att bistå eller bistå delvis (13%). De typer av resurser som 

aktörerna bistod med handlade framför allt om informationsutbyte, vårdpersonal- och 

vårdplatser, räddningstjänst, bandvagnar och vattentankar. De vanligaste förklaringarna till att 

aktören inte kunde bistånd var att man inte hade resurserna eller behövde de själva, och därför 

hänvisade de vidare. Det samma gäller de gånger de själva frågade om stöd till andra övade 

aktörer. Det finns dock ingen dokumentation på att det uppstod situationer där aktörerna borde 

ha begärt stöd, och inte gjorde detta, eller inte kunde ge stöd till andra utan att ha uppgett goda 

skäl.  

Från Västra Götaland rapporterades det att samverkanskonferenserna som de två 

länsstyrelserna höll i, hölls vid samma tillfälle. I övrigt var det ingen av aktörerna i Västra 

Götalands län som rapporterade om specifika samverkansproblem på grund av att de befann sig 

i ett annat län än Värmland. 

Det var relativt få tillfällen av samverkan mellan aktörerna. Det finns ett stort behov av att 

utveckla detta inför kommande övningar.  Detta diskuterades under rubriken samverkan. Det 

innebär däremot inte att målet inte uppnåddes så som det och indikatorerna är formulerade. 

Genomförandet av samverkanskonferenser och avsaknaden av en samlad lägesbild fick 

konsekvenser för resten av övningen. Det samma gäller den försenade händelsen om 

drivmedelsbrist. Den samverkan som faktiskt ägde rum i övningen utfördes däremot på ett sätt 

som gör att slutsatsen är att målet uppnåddes. 

 

MÅL 2: Förmåga att skapa och sprida en samlad lägesbild 

 
Målet bedöms som ej uppnått. 

 

Indikator: Aktörerna har visat att de vet vilken information en samlad lägesbild bör 

innehålla. 
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Indikator: Aktörerna har visat att de kan göra ett lämpligt urval av sina aktörsspecifika 

lägesbilder som bidrag till den samlade regionala lägesbilden och enligt de tidpunkter som 

har getts av länsstyrelsen. 

Ett stort flertal av LUL har rapporterat att det var oproblematiskt att ta fram en samlad lägesbild 

inom sitt ansvarsområde eller geografiska ansvarsområde, men att det fanns vissa oklarheter 

kring hur lägesbilden skulle förmedlas internt. Detta stämmer överens med de observationer 

som utvärderingsledarna gjorde.  

De allra flesta har uppgett att de lämnade lägesrapporter i tid, med undantag av länsstyrelsen 

där LUL har uppgett oklara roller som skäl. Ett fåtal var något försenade med sina rapporter på 

grund av att de inte hade fått besked om att det skulle rapporteras i WIS. Det framgick dock av 

meddelandet från Länsstyrelsen att det skulle rapporteras i WIS, och enligt den mall för 

lägesrapport som finns i WIS. Det samma framgår av de styrdokument som skickades ut innan 

övningen. 

Vid granskning av lägesrapporterna är det bara en aktör som fullt ut har följt mallen i WIS. 

Detta har med stor sannolikhet försvårat för Länsstyrelsen att sammanställa en samlad 

lägesbild. Många aktörer har inte rapporterat enligt rubrikerna i mallen, men har blandat ihop  

t ex åtgärder, konsekvenser och prioritering.  

Vi anser därför att aktörerna har visat att de kan ta fram lägesbilder som gäller inom deras 

områden, men bara delvis har visat att de kan bidra till den samlade regionala lägesbilden.  

 

Indikator: Samlade lägesbilder har framtagits och spridits regelbundet under hela 

övningen.  

Den första lägesrapporten från Länsstyrelsen i Värmland publicerades kl. 17:24. Den var inte i 

enlighet med mallen i WIS.  Den andra av två lägesrapporter från Länsstyrelsen publicerades 

kl. 18:42, men innehöll för det mesta sammanfattningar av varje enskild aktörs lägesbild. Någon 

samlad lägesbild presenterades heller inte vid samverkanskonferenserna. Se även rubriken 

”Samverkanskonferenser”.  

Samlade lägesbilder har därmed inte framtagits och inte spridits under hela övningen.  

På grundlag av ovanstående anser vi att målet inte uppnåddes.  

 

MÅL 3: Förmåga till informationsdelning och kriskommunikation 
(externt)  

 

Målet bedöms som uppnått.  

 

Indikator: Media och allmänhet har fått löpande information genom hela övningen. 
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Personalansvariga för kommunikation och information var på plats hos alla aktörer under hela 

övningsdagen, även om många har gett uttryck för att det fanns behov av mer personal, och att 

en del aktörer inhämtade extra personal under dagen.  

Indikator: Den information som har gått ut till allmänheten har varit förståelig och har 

gett tydliga anvisningar om hur man bör förhålla sig.  

Motspelet allmänna uppfattning var att samtliga aktörer hade ambitionen att ge ett så korrekt 

svar som möjligt på de frågor som ställdes. Det var inte alltid tydligt vilken person man skulle 

vända sig till i alla frågor, men i slutändan hamnade ändå frågan hos rätt person.  

Några aktörer kom med dubbla budskap vilket gjorde att motspelet inte var helt klara med hur 

de skulle agera utifrån den informationen. I de flesta fall var det tydligt för deltagarna i 

allmänhetsmodulen hur man skulle förhålla sig. Den allmänna information som gick ut var i 

allmänhet inte fokuserad på vissa grupper utan kom alla till del.  

Indikator: Media och allmänhet har fått information baserat på den samlade lägesbilden.  

Information som publicerades eller gick ut till allmänhet och media togs fram baserat på inspel, 

information från andra stabsfunktioner och rapporter eller meddelanden i WIS. En del aktörer 

har uttryckt att de diskussioner som fördes mer rörde sig om hur ofta som information skulle gå 

ut än vad som det skulle informeras om. Tyvärr gjorde bristen på en mer fullständig samlad 

lägesbild regionalt att en del har baserat sin information på den egna lägesbilden och vad som 

fanns tillgänglig på WIS och övningswebben, eventuellt genom andra proaktiva, externa 

kontakter. Det går det dock inte att hävda att media och allmänhet inte har fått information 

baserat på den samlade lägesbilden. Media och allmänhet fick information baserat på den 

samlade lägesbild som fanns, även om denne var bristfällig.  

 

MÅL 4: Förmåga till prioriteringar 

 
Målet bedöms som delvis uppnått.  

 

Indikator: Aktörerna har fattat beslut om prioriteringar baserat på fastställda parameter 

och inhämtade fakta. 

Över lag rapporterades det om att det gjordes lite prioriteringar. Endast 6 aktörer har uppgett 

att det fanns någon form av prioriteringslista. 10 aktörer har svarat att prioriteringar gjordes 

under dagen baserat på inspel och uppdaterad information. Några gjorde en prioriteringslista 

utifrån startläget, andra har uppgett att liv och hälsa samt räddningstjänst prioriterades.  

Prioriteringar har till dels också ingått i de lägesrapporter som finns i WIS, men har hos de 

flesta inte lyfts fram på ett tydligt sätt. Ett flertal har uppgett att det fanns lite behov av 

prioriteringar och beslut om prioriteringar. Endast två aktörer har uppgett att formella beslut 

fattades av krisledningsnämnden. I de flesta fall rörde det sig om informella överenskommelser. 

Indikator: Beslut om prioritering har verkställts och genomförts.  

Flera LUL har svarat att besluten om prioriteringar genomfördes till viss del eller ”vad jag vet.” 

Att händelsen om drivmedelsbrist kom så sent i övningen innebar också att överenskomna 
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prioriteringar inte genomfördes då övningen tog slut. Problem med att nå andra aktörer via 

sambandskatalogen har uppgetts som ytterligare ett skäl till att prioriteringar inte kunde 

genomföras.  

Yttre omständigheter, som de övade hade liten möjlighet att påverka, ledde till att relativt få 

prioriteringar gjordes, och att de blev svåra att genomföra. 

Trots detta är det utvärderingsledarnas bedömning att området prioriteringar hos de flesta 

aktörer behandlades ”ad-hoc” under övningen, och att det fanns få fastställda parametrar. Det 

finns också osäkerhet om i vilken grad de överenskommelser om prioritering som gjordes 

genomfördes eller inte.  

Båda indikatorerna kan endast besvaras med ”delvis” och målet bedöms därför som delvis 

uppfylld. 

 

 

MÅL 5: Förmåga att använda tekniska stödsystem (Rakel, WIS och 
Skype) 

 

Målet bedöms som uppnått. 

 

Indikator: Aktörerna har visat att de kan lägga in/skicka information i de stödsystem de 

använder. 

 

Indikator: Aktörerna har visat att de kan hämta ut/motta information i de stödsystem de 

använder. 

Endast ett mindre antal (5 stycken) av aktörerna har rapporterat om vissa problem med 

handhavande av Rakel, och med att hitta rätt talkanal. Ett fåtal LÖL efterlyser även fler 

Rakelmoment i övningen.  

Det är ingen som har rapporterat om att de övade hade problem med att skicka eller hämta ut 

information från WIS som är glädjande med tanke på att WIS är ett system det krävs övning 

för att kunna hantera. Flera av de övade gav uttryck för att de var väldigt nöjda med WIS.   

En del har sagt att fler bör få tillgång till systemet.  

Några få av de övade hade problem med att logga in i Skype. I övrigt har många uppgett att det 

inte uppstod några tekniska problem men att mer utbildning behövs i att använda Skype vid 

samverkankonferenser. Se ovan om samverkanskonferenser.  

Många har generellt efterfrågat mer utbildning i de tekniska stödsystemen.  

Slutsatsen är att de deltagande aktörerna har visat att de har förmåga att använda de tekniska 

stödsystem som ingick i målet.  
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Lokala delmål 

 

Citat: ”Vad var bra med övningen?” ”Att alla tog övningen på allvar.” 

 

Det ingår inte i utvärderingsledarnas uppgift att göra någon bedömning av huruvida de lokala 

delmålen uppfylldes. Vi presenterar endast en kort sammanfattning av vad som har kommit 

fram i delrapporterna från de deltagande aktörerna och våra egna synpunkter på delmålen 

generellt.  

Sammanfattning inkomna synpunkter:  
 

Delmålen uppnåddes till viss del hos de flesta. Några delmål uppnåddes helt och andra delvis. 

Goda förberedelser och utbildning i stabsmetodik har angetts som skäl till att delmålen 

uppnåddes.  

 

En del har anmärkt att skälet till att vissa delmål enbart uppfylldes delvis var att händelsen 

drivmedelsbrist kom sent i övningen. Problemen med Övningswebben och frånvaron av en 

regional samlad lägesbild har även angetts som skäl till att delmålen uppnåddes delvis. Andra 

orsaker är bristande intern kommunikation, och behov av att stärka stabsarbetet. Några har 

också angett att det var stora skillnader internt inom organisationen när det gäller hur förberedda 

de var, och detta ledde till skillnad i hur stor grad delmålen uppfylldes. De flesta anser att 

indikatorerna var ändamålsenliga för att mäta målen.  

 

Utvärderingsledarnas synpunkter:  
 
Generellt har aktörerna haft många delmål och många indikatorer. Hos de flesta aktörer fanns 

det en avsaknad av erfarenhet när det gäller utvärdering. Det är därför tveksamt om ett stort 

antal delmål och indikatorer var ändamålsenliga för att uppnå goda resultat. Genomgående finns 

det också förväxlingar mellan mål, aktiviteter och indikatorer. När det är sagt är det i många 

fall endast behov av mindre justeringar. Hos de aktörer som reviderade sina mål och indikatorer 

efter genomgången på Planeringskonferens 2 ses en avsevärd förbättring i formuleringar och 

avgränsningar, som är imponerande med tanke på det bristande stöd som LUL har fått i 

planeringsfasen av övningen.  

 

 

Övriga slutsatser och erfarenheter  

Planeringsprocessen  

 

Citat: ”Övningen har planerats noggrant och väl.”  
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Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Av de 45 deltagarna i planeringsprocessen som svarade på enkäten är det ett flertal (60 %) som 

anser att informationsflödet har varit tillräckligt.  59% anser dock att de bara delvis har haft 

möjlighet att påverka planeringsprocessen. Nästan hälften tycker att de antingen inte har fått 

den information de behöver (8%) eller att de bara har fått den delvis (39%). En av de svarande 

har uttryckt att planeringen var präglat av för mycket envägskommunikation. Detta är inte något 

som har framkommit från andra deltagare.  

De flesta invändningar mot planeringsprocessen gäller bristande stöd till lokala utvärderare.  

Över lag är LÖL mer nöjda med planeringen av övningen än vad LUL är. Ett förslag till 

förbättringar som har framförts av cirka hälften av de svarande är att övningsledningen i större 

grad borde skapa förutsättningar för ett större samarbete mellan LUL och LÖL. Flera aktörer 

nämner att övningsledningen borde ha informerat tidigt och tydligt om hur mycket resurser som 

planeringen och genomförande kommer att ta i anspråk.  

Flera har också uttryckt att det borde ha funnits en bättre struktur på ProjectPlace.  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

När det gäller de synpunkter som gäller bristande stöd till LUL se nedan under rubriken 

”Utvärdering.”  

Ansvaret för samarbetet mellan LÖL och LUL ligger hos de enskilda aktörerna. LUL borde ha 

varit mer involverade i förberedelserna än vad fallet var hos många aktörer. Samtidigt borde 

LÖL ha varit mer insatta i utvärderingsfrågor och i arbetet med att ta fram och förankra lokala 

delmål och indikatorer. Övningsledningen hade dock i större grad kunnat betona vikten av ett 

gott samarbete mellan LÖL och LUL redan från början i planeringsprocessen. Samtidigt har 

deltagarna själva ett ansvar för att framföra synpunkter och aktivt försöka påverka en 

planeringsprocess. 

Att en bättre struktur hade behövts på ProjectPlace är något som övningsledningen är medveten 

om.  

Rekommendationer:  

Utöver det bristande stödet till LUL, är den kritik som har framförts mot planeringsprocessen 

saker som är enkla att åtgärda. Övningsledningen, innefattat utvärderingsledarna själva, kunde 

i större grad ha schemalagt pass och grupparbeten med LÖL och LUL tillsammans. Genom att 

t ex löpande skicka ut enkla förfrågningar till deltagarna kunde dessa i större grad varit med 

och påverka planeringsprocessen och i större grad fått den information och det stöd de anser att 

de behöver.  

 

Utvärdering 

 

Citat: ”Vad var bra med övningen?” ”Att tänka i andra banor än man gör till dagligen.” 

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:   
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Ett flertal LUL tycker att arbetet med att ta fram delmål var givande, och det i synnerhet har 

varit intressant att följa hela processen, från planering till utvärdering. Det har dock varit svårt 

att kombinera den lokala utvärderingen med att bistå den övergripande utvärderingen, i 

synnerhet eftersom de flesta LUL har liten eller ingen erfarenhet av utvärdering.  

Ett stort antal aktörer anser att de lokala utvärderarna borde ha fått mer stöd, och att mer tid 

borde ha avsatts eller att egna planeringskonferenser borde ha hållits enbart för utvärderarna. 

Det påpekas också vikten av att utvärderarna bör vara delaktiga från början i planeringen.   

Ett mindre antal (5 personer) anser också att utvärderingsdokumenten borde ha varit fastställda 

och förankrade tidigare, något som hade underlättat och sparat tid för de lokala utvärderarna. 

Ungefär samma antal har anmärkt att de tyckte att det borde ha informerats tydligare om hur 

utvärderingen skulle gå till, och att det var svårt att få en helhetsbild och grepp om vad som 

förväntades av dem.  

När det gäller utvärderingen lokalt har ett flertal LUL betonat vikten av att förankra lokala 

delmål hos intern ledning och andra i organisationen utöver enbart LÖL och LUL. Mer tid bör 

också sättas av till arbetet med att ta fram delmål. Några LUL har även uppgett att det bör 

planeras för att vara minst två LUL hos varje aktör.  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

För övningen RIS  2017 har den största utmaningen för utvärderingsledarna varit att det 

utvärderingsmaterial som fanns från andra övningar inte var tillämpbart. Utvärderingsledarna 

har därför behövt lägga mycket arbete på att ta fram egna enkäter, protokoll och anvisningar, 

något som har lett till förseningar och berättigad kritik när det gäller otydligheter. Med tanke 

på den bristande erfarenhet som de flesta LUL hade, och det bristande stöd de har fått anser vi 

att de har gjort ett mycket bra jobb. Detta fråntar inte utvärderingsledarna och övriga 

övningsledningen, ansvaret för den kritik som framkommit. 

Rekommendationer:  

En kommande övningsledning bör se till att utvärderarna är med i planeringen från början. En 

övning bör ideellt sätt planeras utifrån utvärderingsperspektiv och inte utifrån ett redan delvis 

framtagit scenario. Dessutom bör inriktningen för den övergripande utvärderingen vara klar 

redan vid första planeringskonferensen. En enklare förfrågan till övade aktörer kan på ett tidigt 

stadium fastställa behov av kompetensutveckling hos LUL. Att hålla en planeringskonferens 

enbart för LUL är ett bra förslag. Generellt bör det tas fram en egen plan för utbildningar och 

stöd till LUL. Det bör också bättre skapas förutsättningar för ett närmare samarbete mellan LUL 

hos olika aktörer. Ett gott exempel är de aktörer som gemensamt tog fram utvärderingsmaterial 

för den lokala utvärderingen av RIS 2017. Övningsledningen behöver också avsätta mer tid för 

utvärdering i sin planering, då det finns en stor diskrepans mellan den tidsuppskattning som 

gjordes och den tid som har nedlagts. 

 

Förberedelser hos deltagande aktörer  

 

Citat: ”Vad var bra med övningen?” ”Hela alltet!” ”Vad var mindre bra med övningen?” 

”Inget” 
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Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Många av de övade uttryckte att de var nöjda med hur övningen var organiserad internt, och 

med förberedelserna i övrigt, även om det också framkommit förslag till förbättringar. Ett fåtal 

av de övade uttryckte att intern ledning och bristande förberedelser var vad som var minst bra 

med övningen.  

Ett flertal (65 %) av övade tyckte att det var tydligt vilka uppgifter de hade under övningen. Det 

är ändå nästan en tredjedel (28 %) som ansåg att de hade svårigheter med att utföra vissa 

uppgifter under övningen. Utöver problemen med Övningswebben, har de som skäl angett att 

de inte hade fått tillräcklig utbildning eller information innan. Det rör sig om bristande 

erfarenhet av tekniska stödsystem, men lika mycket om intern organisation och stabsmetodik. 

Det är värt att notera att, av de övade som i enkäten har angett att de är kommunikatörer eller 

hade uppgifter relaterade till kommunikation, har nästan samtliga uppgett att de hade problem 

med att utföra sina uppgifter på grund av ovan, samt för att de hade för många olika uppgifter. 

Några LUL har observerat att information och kommunikation fungerade som ”en egen ö”, och 

detta överensstämmer med vad många övade har gett uttryck för. 

Intern kommunikation har också kommit upp som ett område som borde, och kunde, ha fungerat 

bättre under övningen. Det fanns också några deltagare som har uppgett att intern 

kommunikation fungerade bra, eftersom det på förhand var tydligt vem som hade ansvar för 

vad, och för hur informationsinhämtning och kommunikationsarbetet skulle gå till.  

Att mycket ansvar för förberedelser låg hos ett fåtal personer, eller i vissa fall en person, är 

också något som behöver förbättras till nästa övning samt att arbetsgivaren bör säkerställa att 

det avsätts tillräckligt med tid för förberedelserna.  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

Intern kommunikation och kriskommunikation är något som flera aktörer har nämnts som ett 

område som behöver förbättras. När det gäller andra resultat av övningen har det inte varit 

möjligt att se några klara skillnader mellan olika roller eller olika aktörer. Synpunkterna från 

de som arbetade med kommunikationsfrågor, när det gäller svårigheter med att utföra sina 

uppgifter, skiljer sig därför avsevärt jämfört med övade som hade andra roller i övningen.  

Rekommendationer:  

Internt stöd och utbildning till de som ska jobba med kommunikationsfrågor under en övning 

är uppenbarligen ett förbättringsområde hos nästan samtliga aktörer. Här finns det även 

utrymme för gemensamma insatser inom länen, såsom utbildningar riktade till 

kommunikatörer, men även utbildningar i stabsmetodik, för att klargöra roller och ansvar under 

en övning.   
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Scenario  

 

Citat: ”En komplex och realistisk övning.” 

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Ett stort antal (77 %) av de övade menade att scenariot var trovärdigt och endast 1% ansåg att 

det inte tyckte att det var trovärdigt, något som bekräftas av 20 av de 22 LÖL som svarade på 

utvärderingsprotokollet. En av deltagarna har uttryckt att scenariot var för komplicerat och att 

en vattenhändelse slår väldigt olika mot olika aktörer, främst beroende på geografiskt läge. 

Flera har tyckt att scenariot, i stora drag, borde ha varit centralt förberett tidigt i planeringen. 

Vid framtagandet av scenario anser många att skrivarstugorna varit ovärderliga. 

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

Scenariot är det som de flesta aktörer är mest nöjda med. Vi vet att scenariogruppen har gjort 

ett enormt arbete med små resurser.  

Rekommendationer:  

Om scenariot ska kunna färdigställas tidigare behövs mer resurser, både personal och tid, 

avsättas till detta.  

 

Mål och målarbete  

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

De allra flesta LÖL och LUL tyckte att de övergripande målen var bra eller hade inga negativa 

synpunkter. Att både övergripande mål och indikatorer har varit för otydliga och för breda är 

dock en synpunkt som har framkommit i enkätsvaren. Flera LUL har gett uttryck för att det har 

varit svårt att kombinera övergripande mål med lokala delmål. Dessutom borde framtagandet 

av övergripande mål diskuterats mer och förankrats bättre hos de övade aktörerna. 

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

En stor utmaning för utvärderingsledarna har varit att målen, även om de omformulerades 

något, var framtagna innan utvärderingsledarna blev engagerade i övningen, och att möjligheten 

att påverka huruvida de var utvärderingsbara har varit liten. Dessutom har det varit stor 

diskrepans mellan målen, från det ”breda” målet om det geografiska områdesansvaret till det 

”smala” målet om användandet av tekniska stödsystem. Detta har försvårat arbetet med att ta 

fram lämpliga indikatorer och utvärderingsinstrument.  

Rekommendationer:  

Utvärderingsledarna är eniga i att de mål som togs fram borde ha förankrats bättre hos 

deltagande aktörer. Ett mer ingående arbete med att ta fram övergripande mål kunde också lett 

till att lokala delmål blev mer överflödiga eller enklare att ta fram, samt att det hade underlättat 

den övergripande utvärderingen.  



19 

 

 

Behov av utbildning hos deltagande aktörer 

 

Citat: ”Fortsätta öva mer.” 

 

Sammanfattning inkomna synpunkter:  

Enligt många övade var det bra att interna brister i krishantering och krisledning upptäcktes, 

och till följd av detta framkommer ett behov av mer utbildning. De flesta övade aktörer har 

också angett att det finns behov av mer utbildning och behov av att öva oftare. 

Många har också angett goda förberedelser med interna utbildningar och genomgångar som 

skäl till att de lyckades bra med övningen, andra att bättre förberedelser hade gett ett bättre 

resultat.  

De områden som har lyfts fram där utbildning behövs är kriskommunikation, tekniska 

stödsystem och stabsmetodik. Många har framhävt vikten av att fler personer och funktioner 

deltar i övningar. De flesta LUL har angett att framtida LUL bör ges större möjlighet till 

utbildning och kompetensutveckling.  

Utvärderingsledarnas synpunkter:  

Som de flesta andra synpunkter som har kommit fram, finns det en samstämmighet bland 

aktörerna när det gäller behov av och förslag till förbättringar. Utvärderingsledarna har därför 

valt att inkludera dem i den här rapporten även om det strikt tillhör den lokala utvärderingen.  

Om behoven är de samma, finns det också möjligheter för gemensamma insatser, som sannolikt 

är mer ändamålsenligt än att varje aktör ska planera och genomföra åtgärder själv.  

Rekommendationer:  

Utöver det vi redan har nämnt under ”Förberedelser” och under ”Utvärdering”, finns det inget 

hinder för att övade aktörer själva kan planera utbildningsinsatser tillsammans med andra 

aktörer, utan att det nödvändigtvis är Länsstyrelsen som tar initiativet till detta.  

 

 

Nästa steg 
 

Koppling till Övningsstrategi Värmland åren 2017-2020 

 

Övning RIS 2017 ingår som en aktivitet i den gemensamt framtagna Övningsstrategin för 

Värmland åren 2017 -2020.  

Strategin är tänkt att vara en inriktning och samordning för olika aktörer i Värmland så att 

Värmlands samlade krisberedskapsförmåga kan utvecklas och öka. Strategin beskriver krav på 

aktörernas förmågor, både absoluta minimikrav som alltid ska finnas, liksom förmågor efter en 

succesiv uppbyggnad. Dokumentet innehåller planerade gemensamma övningar och en 

aktivitetsplan för gemensamma aktiviteter respektive kalenderår. 
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Strategin ska årligen revideras. Det arbetet förväntas ske främst i den arbetsgrupp som finns. 

Hit ska erfarenheterna och rekommendationerna från övning RIS 2017 och andra styrande 

parametrar samlas för att sedan analyseras, om, och i så fall vilka gemensamma utvecklingar 

av både utbildning och övning som kan föreligga. Detta arbete påbörjas i september månad. 

Förslagen på revideringar och eventuella nya åtgärder ska sedan förankras hos berörda aktörer.  

 

Koppling till andra aktiviteter inom Länsstyrelsens ansvarsområde  

 

Inom ramen för Länsstyrelsen lagstadgade uppgift att vara högsta civila totalförsvarsmyndighet 

i länet och regeringsuppdraget att utveckla ett modernt civilt förvar inom totalförsvaret, finns 

en hel del kopplingar. 

För att kunna lösa uppgifter i mycket svåraste förhållanden och under extrema 

samhällsstörningar samt under höjd beredskap, måste den vardagliga krishanteringsförmågan 

inom både den offentliga sektorn och inom näringslivet samt bland andra väsentliga aktörer, 

utvecklas till ”mycket god förmåga”. 

Kommande års förmågeutveckling kommer ha stort fokus på civilt förvar. Erfarenheterna från 

övning RIS 2017 blir därför viktiga att tillvarata även ur denna aspekt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Planering inför och utfall under övningsdagen 

Nedan redovisas översiktligt den planerade spelplanen och en grov skiss av utfallet. För 

övningsdagen fanns en tänkt ”spelplan”/händelseutveckling utifrån samtliga händelser, moment 

och inspel. Denna spelplan var känd av alla LÖL:ar och LUL:ar. 
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Bilaga 2: Hur utvärderingen har gått till  

 

Syfte och omfattning:  

Syftet med utvärderingen är att etablera en baslinje när det gäller förmågor inför nästa övning. 

Utvärderingen har därför fokus på lärdomar inför kommande övningar. Detta är i enlighet med 

det lärande syftet med övningen.  

Som angetts i Övnings- och säkerhetsbestämmelserna för RIS 2017 ingår dessutom 

övergripande utvärdering av övergripande mål i den gemensamma utvärderingen.  

Även utvärdering av planeringsprocessen, infattat planeringskonferenser och övriga 

utbildningar har ingått i utvärderingen.  

Utvärdering av lokal planering och genomförande samt utvärdering av lokala delmål, har 

lämnats till de enskilde aktörerna. 

När det gäller uppföljning och hantering av de resultat som har framkommit i den här rapporten 

ingår inte detta i den övergripande utvärderingen. Utvärderingsledarna har endast tagit fram 

några rekommendationer på grundlag av utvärderingsmaterialet som de anser är relevanta för 

merparten av de deltagande aktörerna, och där det finns utrymme för gemensamma insatser.  

Urval av resultat i rapporten:  

De resultat som presenteras är ett urval av alla de synpunkter som har framkommit genom 

enkäter, rapporter och intervjuer samt observationer som gjordes under övningsdagen.  Urvalet 

har mestadels gjorts på grundlag av om:  

Synpunkterna är representativa (representerar ett flertal eller ett större antal aktörer) eller, 

om synpunkterna kan tillföra lärdomar som vi har ansett är viktiga att förmedla till andra 

aktörer.  

Vissa undantag har gjorts för att belysa divergerande synpunkter.  

Analys:  

Som grundlag för utvärderingsledarnas synpunkter och bedömningar har de jämfört planerade 

resultat med vad som uppnåddes. Det gäller i första hand mål, indikatorer och syfte. Se nedan 

om bedömning av mål.  

Utöver detta har en analys gjorts på grundlag av gruppvariationer. T ex variationer i synpunkter 

eller resultat när det gäller olika aktörer (t ex kommuner jämförd med myndigheter och 

Landsting, små kommuner jämförd med stora) eller olika funktioner. Över lag har resultaten 

varit samstämmiga med små variationer. Den enda gruppen som har skilt ut sig hos ett flertal 

av aktörerna är stabsfunktionen informationshantering och kriskommunikation.   

De utvärderingsinstrument som har använts innefattade i mindre grad flervalsfrågor. Det har 

inneburit att utvärderingsledarna haft en stor textmassa att granska och analysera. Någon 

djupare textanalys har det inte funnits utrymme för. I rapporten har siffror och procentsatser 

angetts i de fall dessa ansetts lämpliga och tillförlitliga. De svar som inkommit har till största 

delen varit genomtänkta och välformulerade, något som har bidragit till att höja kvaliteten på 

utvärderingen. Detta samma gäller den höga andelen svar och rapporter som sänts in.  
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Bedömning av mål: 

De övergripande målen för RIS 2017 togs fram på grundval av de mål som togs fram för den 

planerade övningen SAMÖ 2016, men som på grund av flyktingkrisen ställdes in. Eftersom det 

tidigt i övningen blev sagt att övningsledningen inte hade någon etablerad kunskap om de 

deltagande aktörernas krisövningsförmåga och att baslinjen för övningen ”var lika med noll” 

formulerades flera av målen om, t ex ”öka förmågan” till ”förmåga”.  

De finns inga fastställda bedömningskriterier för övningen RIS. Några vedertagna nationella 

bedömningskriterier eller standarder för utvärdering av övningar eller övningsmål finns heller 

inte. För de enskilde aktörerna har det varit möjligt att använda egna krisledningsplaner och 

andra styrdokument som standarder, men det finns inga sådana som omfattar samtliga övade 

aktörer. Internationella ISO standarder för krishantering tillämpas inte i Sverige.  

Måluppfyllnad har i första hand bedömts på grundlag av indikatorerna. De togs fram med syfte 

att ge svar på frågan ”Hur vet vi att målet har uppnåtts?”. Indikatorerna ger inte ett heltäckande 

svar på huruvida målen har uppnåtts eller ej, men har anpassats efter de resurser som både de 

övade aktörerna hade när det gällde att bidra till den övergripande utvärderingen, och de 

resurser som avsatts till den övergripande utvärderingen. Utvärderingsledarna anser ändå att 

indikatorerna är tillräckliga för att kunna göra en bedömning av huruvida de övergripande 

målen har uppnåtts eller inte.  

Verifiering: 

De flesta indikatorer har verifierades genom en kombination av de utvärderingsinstrument som 

använts. Genom att använda olika utvärderingsmetoder har de synpunkter som har framkommit 

kunnat verifieras från olika källor, i olika situationer och vid olika tidpunkter. T ex från de 

övade direkt efter övningen, intervjuer av övade dagen efter och observationer gjorda av LUL 

på övningsdagen.  

Spårbarhet:  

Under de flesta rubriker i den här utvärderingsrapporten har angetts vad som är en 

sammanfattning av det material som insamlats. Det går framgår även klart vad som är 

utvärderingsledarnas egna synpunkter och rekommendationer. De viktigaste 

utvärderingsinstrumenten återfinns i bilagorna till rapporten (se nedan.) Endast för ett mindre 

antal flervalsfrågor har det gått att göra någon korrekt statistisk sammanställning av svaren. 
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Bilaga 3: Lista på utvärderingsinstrument och svarsfrekvens. 

 

Enkäter:  

 Enkät för planeringsprocessen som skickades ut efter sista tekniktestet den 19 april (45 

som svarade) 

 Enkät till de övade (som fylldes i på övningsdagen) och som LUL bistod med att 

sammanställa och skicka till utvärderingsledarna. (ca 410 svar av ca 630 förväntade, dvs 

ca 65%). 

 

Anvisningar:  

Anvisningar till LUL för observationer på övningsdagen när det gällde utvärdering av de 

övergripande målen. De skickades ut den 20 april. Utvärderingsprotokollet till LUL byggde på 

anvisningarna och de flesta frågorna i protokollet var identiska med frågeställningarna i 

anvisningarna.  

 

Utvärderingsprotokoll: 

 Ett protokoll till LÖL togs fram och skickades ut dagen efter övningen, den 27 april (22 

svar av 24 förväntade, dvs 92%) 

 Ett protokoll till LUL togs fram och skickades ut dagen efter övningen, den 27 april (21 

svar av 24 förväntade, dvs 88%). En större del av enkäten handlade om LULs 

observationer under övningsdagen och som rörde de övergripande målen. 

 

Begäran om delrapport från övade aktörer:  

En mer formell begäran om delrapport från de övade aktörerna som även skickades ut den 27 

april (23 delrapporter av 24 förväntade inkom, dvs 96 %). 

 

Intervjuer med 6 övade dagen efter övningen, den 27 april. Intervjuerna gjordes enligt ett på 

förhand framtaget frågeformulär. Med ett undantag gjordes intervjuerna hos andra aktörer än 

de vi besökte på övningsdagen.  

 

Observationer som gjordes av utvärderingsledarna genom besök hos 8 övade aktörer på 

övningsdagen.  

 

Granskning i efterhand av det som publicerades på Övningswebben och i WIS. 

 

De enkäter och utvärderingsprotokoll som togs fram av utvärderingsledarna testades innan de 

skickades ut på 5–10 personer vardera på utvärderingsledarnas respektive enheter.  
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Bilaga 4: Kriterier för verifiering av Mål 1. 

 

MÅL 1: Förståelse för innebörden i det geografiska områdesansvaret på regional och lokal nivå. 

Indikator: Aktörerna har demonstrerat att de vet hur uppgifterna som omfattas av det geografiska 
områdesansvaret ska utföras.  

Det geografiska områdesansvaret handlar bland annat om att länsstyrelserna, kommuner och 

landsting ska samordna sin information och sina krishanteringsåtgärder vid extraordinarie 

händelser och höjd beredskap.  

Samverkan och samordning är något som ofta lyfts fram i krishanteringsplaner och i 

utvärderingsrapporter från övningar. Det finns även beskrivningar i handböcker m.m. om vad 

samverkan bör omfatta, och vilka förutsättningar som bör finnas för att bra samverkan och 

samordning ska kunna ske. T ex att det bör finnas en hög nivå av transparens för att underlätta 

informationsutbyte. Utvärderingsledarana har dock inte lyckats med att hitta, varken i Sverige 

eller internationellt, exempel på hur man mäter samverkan. Det finns heller inga vedertagna 

definitioner av ”samverkan” eller ”samordning.”  

För att kunna verifiera den indikator som togs fram har vi därför för övningen RIS 2017 tagit 

fram följande kriterier:  

1. Undvika överlappning:  

 Olika beslut om samma sak fattades av olika aktörer. 

 Divergerande information om samma sak har gått ut från olika aktörer.  

 Olika aktörer planerar samma insats.  

 

2. Undvika luckor:  

 Insatser eller åtgärder försummas eftersom man felaktigt antar att en annan aktör har 

vidtagit åtgärder. 

 Invånare eller andra berörda informeras inte eftersom man felaktigt antar att en annan aktör 

har gått ut med (tillräcklig) information. 

 

3. Förmåga att bistå andra aktörer: 

 Med personal, utrustning, kunskap, information eller andre resurser i den mån aktören har 

kapacitet.    

 

4. Förmåga att begära om bistånd från andra aktörer:  

 Lika viktigt som förmågan att bistå är att kunna bedöma egna behov och begära om bistånd 

från andra aktörer i form av personal, utrustning, kunskap, information eller andre resurser 

när det anses nödvändigt. 

 

Utifrån de här kriterierna formulerades sedan frågor i utvärderingsprotokoll och anvisningar till 

LUL, i enkäten till de övade, samt intervjuer med de övade dagen efter övningen. 
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Bilaga 5: Enkät - övade  

 

Enkät – övade  

Med aktör menas de kommuner, myndigheter och andra verksamheter som deltar i övningen RIS 
2017. 

    

  Aktör:  

  Tid:  

  Datum:  

 

 

1. ____ Var det tydligt vilka uppgifter du hade under övningen? 

      Ja 

      Nej 

      Delvis 

2. ____ Hade du problem med att utföra vissa uppgifter? 

      Ja 

      Nej 

3. ___ Om ja, vilka uppgifter och varför?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. ___ Vad var bra med övningen?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

5. ___ Vad var mindre bra med övningen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

6. ____ Tycker du att scenariot var trovärdigt? 



27 

 

 

      Ja 

      Nej 

      Delvis 

7. ____ Känner du till om det gick ut information till media eller allmänheten från andra aktörer som 

var i konflikt med den information som ni gav ut.  

      Ja 

      Nej 

8. ___ Om ja, beskriv:   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

9. ____ Känner du till om din aktör fick förfrågan om att bistå en annan aktör med resurser  

(utrustning, personal, kunskap eller annan typ av stöd)? 

      Ja 

      Nej 

10. ___ Om ja, hade ni möjlighet att bistå?  

      Ja 

      Nej 

      Delvis 

11. __ Om ja, hur?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

12. __ Om nej, eller delvis – varför?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Bilaga 6: Utvärderingsprotokoll-  LUL (enbart frågorna. Själva 
enkäten finns som länk till en fil). 

 

LUL= Lokal Utvärderingsledare  

Aktör= Med aktör menas de kommuner, myndigheter och andra verksamheter som deltar i 

övningen. 

De övade= De som övas hos de deltagande aktörerna.  

 

Frågor om din roll som LUL:  
 

1. Vad har varit bra med att vara LUL?  

 

2. Vad har varit de största utmaningarna?  

 

3. Har du synpunkter på de övergripande målen och indikatorerna?  

a. Vad behöver eventuellt ändras till nästa övning?  

 

4. Vilka råd har du att ge till en som kommer att vara LUL i en framtida övning?  

 

5. Vilka råd har du att ge till en framtida övningsledning när det gäller att kunna göra ett bra 

jobb som LUL?  

 

Frågor gällande utvärdering av de övergripande målen:   
 

MÅL 1:  Förståelse för innebörden i det geografiska områdesansvaret på regional och lokal 

nivå. 
 

1. Hade du intrycket av att de övade var införstådda med vad som menas med det 

geografiska områdesansvaret?   

2. Vad var enligt din bedömning de största problemen med samverkan med andra övade 

aktörer?  

3. Vad fungerade bra när det gäller samverkan med andra övade aktörer?  

a. Var det vissa typer andra övade aktörer som samverkan fungerade bättre med än 

andra? ( t ex grannkommuner jämförd med andra)  

4. När din aktör hade kontakt med andra övade aktörer, vad bestod i huvudsak 

diskussionerna i?  

a. Ansvarsfördelning?  (”Vem ska göra det?”) 
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b. Övrigt? (t ex ”Vad ska vi göra?”, ”Hur ska vi göra det?”, ”När ska vi göra det?”)   

 

5. Vet du om fattades beslut eller överenskommelser hos er som var i konflikt med beslut 

som fattades hos en annan aktör?  

 

6. Vet du om det gick ut information från din aktör som inte stämde överens med information 

som gick ut från andra aktörer?  

 

7. Hur reagerade din aktör på förfrågan om att bistå andra med resurser?  

a. Kunde ni bistå?  

b. Med vad?  

c. Om inte, vad var skälet? 

 

8. Frågade din aktör om bistånd från andra övade aktörer?  

a. Fick ni bistånd?  

b. Om inte, vad var skälet?  

 

MÅL 2: Förmåga att skapa och sprida en samlad lägesbild 
 

9. Hur gick det att ta fram en lokal lägesbild (som gällde inom din aktörs geografiska 

område)?  (själva innehållet, inte tekniska aspekter)  

a.  Vilka diskussioner fördes kring detta?   

 

10. Hur gick det att ta fram ett urval av den lokala lägesbilden (det som är relevant) för en 

samlad, regional lägesbild?  

a. Och som efterfrågades vid samverkanskonferenser? 

b. Om det uppstod svårigheter, vad bestod de i?  

 

11. Klarade de övade av att lämna lägesrapporter i tid? 

a.  Om inte, varför?  

 

12. Verkade deltagarna i samverkanskonferenserna veta vad som förväntades av dem?   

a. Om det uppstod osäkerheter, vad bestod de i?  

 

 

MÅL 3: Förmåga till informationsdelning och kriskommunikation (externt)  
 

13. Hur togs info, som förmedlades till allmänhet och media, fram? 

a. Vilka diskussioner fördes?  
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b. Fanns det tydliga kopplingar till den lokala lägesbilden eller den samlade regionala 

lägesbilden i den information som gick ut?  

 

14. Fanns det personal med ansvar för kommunikation och info på plats genom hela övningen?  

a. Fanns det längre avbrott? (t ex längre möten?)  

 

MÅL 4: Förmåga till prioriteringar   
 

15. Vilka prioriteringar gjordes?  

a. Vilka kriterier användes? 

 

16. Fattades det formella beslut om prioriteringar?  

a. Eller var besluten endast informella överenskommelser? (”vi gör så här”)  

 

17. Genomfördes besluten, eller det man kom överens om, när det gäller prioritering?  

(Både de som gällde ”inomhus” som de övade kunde genomföra, och fiktiva ”utomhus” som 

gällde operativ verksamhet som inte ingick i övningen)  

a. Om inte, vad var skälet till att de inte genomfördes? 

 

MÅL 5: Förmåga att använda tekniska stödsystem.   
 

18.  Gick det enligt din bedömning bra för de övade att använda WIS, Skype och Rakel ?  

a. Uppstod det tekniska problem?  

b. Eller problem till följd av att de övade inte hade tillräcklig med erfarenhet eller 

kunskap om de tekniska stödsystemen?  

SPECIFIK FRÅGA TILL LUL I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN:  

 
19. Uppstod det specifika problem med samverkan med andra aktörer på grund av att din 

aktör befann sig i ett annat län än Värmland?  
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Bilaga 7: Utvärderingsprotokoll - LÖL (enbart frågorna. Själva 
enkäten finns som länk till en fil). 

 

LÖL = Lokal Övningsledare.  
  

 

Generella frågor:  

 

6. Vad har varit bra med att vara LÖL?  

7. Vad har varit de största utmaningarna?  

8. Har du synpunkter på de övergripande målen? Vad behöver eventuellt ändras till nästa 

övning?  

9. Vilka råd har du att ge till en som kommer att vara LÖL i en framtida övning?  

10. Vilka råd har du att ge till en framtida övningsledning när det gäller att kunna göra 

ett bra jobb som LÖL?  

 

Frågor om scenario och inspel: 

 

11. Vad har varit de största utmaningarna med att ta fram scenario?  

 

12. Vad har varit de största utmaningarna med att ta fram inspel?  

 

13. Tycker du att du har fått det stöd du behöver från övningsledningen i arbetet med att ta 

fram scenario och inspel? Om inte, vad saknades?  

 

14. Vad tyckte du om scenariot?  

a. Vad fungerade bra under övningsdagen?  

b. Vad fungerade mindre bra? 

 

15. Vad tyckte du om inspelen under övningen?  

a. Var innehåll och tempo anpassade till kapaciteten hos de övade?  

b. Har du övriga synpunkter på hur inspelen fungerade?  

 

16. Vad behöver förbättras till nästa övning när det gäller scenario och inspel (utöver det 

du redan har svarat)? 

 

17. Hur fungerade samarbete och samordning med motspelet under övningen?   

18. Hur fungerade samarbete och samordning med övningsledningen under övningen? 
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Bilaga 8: Begärde uppgifter i delrapporten från övade aktörer 

 

1. Utvärdering av lokala delmål 

Utvärderingen av de övergripande målen för övningen görs av övningsledningen i gott 

samarbete med utsedda lokala utvärderingsledare hos de övade aktörerna.  

Utöver de övergripande målen har de deltagande aktörerna tagit fram specifika delmål. 

Utvärderingen av dessa lämnas till stor del till de enskilde aktörerna.  

För att kunna uppnå utvärderingens syfte, ber vi ändå om att ni i den här rapporten 

presenterar en generell utvärdering av era lokala delmål, 

  Till exempel när det gäller:  

 

 Vad som bidrog till att delmålen uppfylldes.  

 Vad som eventuellt bidrog till att de uppfylldes delvis eller inte 

uppfylldes. 

 Om det var stor skillnad mellan de enskilda delmålen huruvida de 

uppfylldes eller inte och varför. 

 Huruvida framtagna indikatorer var ändamålsenliga för att bedöma 

måluppfyllnad.  

 

Vi har inte möjlighet att ta hand om analyser av varje enskild delmål, men vi vill endast 

ha en samlad bedömning.  

 

2. Lärdomar övade aktörer  

 

De viktigaste lärdomarna från övningen för eran organisation. 

Det kan handla om lärdomar relaterade till:  

 

 Förberedelse och planering av övningen lokalt. 

 Huruvida övningen och planeringsprocessen var organiserad internt på 

ett ändamålsenligt sätt.  

 Interna utbildningar som genomfördes och framtida behov av 

kompetensutveckling. 

 Arbetet med att fram lokala delmål. 

 Framtagande av lokala scenarion och inspel.  

 Genomförandet av övningen innefattat intern samordning och 

arbetsfördelning 

 Planering och genomförande av lokal utvärdering.  

 Samverkan/samordning med externa aktörer både under planeringen 

och under övningen. 

 Övriga lärdomar. 
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3. Rekommendationer till övningsledningen  
 

De rekommendationer som, enligt eran bedömning, övningsledningen bör ta med sig till 

nästa övning.  

Det kan handla om rekommendationer relaterade till:    

 

 Förberedelse och planering av övningen.  

 Övningsledningens förmåga till kommunikation och samarbete med de 

deltagande aktörerna.  

 Genomförandet av övningen.  

 Motspelet. 

 Utvärdering av övningen så som den har planerats och genomförts så 

långt.  

 Övriga rekommendationer. 
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Bedömning av behov av konsekvensutredning 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att något behov av en konsekvensutredning inte 

finns. 

Bakgrund 

Karlskoga kommun inkom 17 maj 2013 till Länsstyrelsen i Örebro län med 

en ansökan om revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för 

Gälleråsen. Länsstyrelsen avser besluta att, med stöd av 7 kap. 21, 22 och 30 

§§ miljöbalken, fastställa vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Gälleråsen vattentäkten, Karlskoga kommun. Enligt 4 

§ förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska 

länsstyrelsen, innan beslut om bl. a. föreskrifter, så tidigt som möjlig: 

 

1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet 

och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och 

 

2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, 

näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat 

betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om 

konsekvensutredningen. 

 

Om Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en 

konsekvensutredning får myndigheten enligt 5 § samma förordning besluta 

om föreskrifter utan att göra en konsekvensutredning. En sådan bedömning 

ska dokumenteras. 

 

Bedömning 

Denna bedömning omfattar enbart de föreskrifter som har karaktären 

normföreskrifter, d v s de föreskrifter som riktar sig till allmänheten och är 

beslutade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. Länsstyrelsen måste göra en 

konsekvensutredning när det gäller föreskrifter enligt denna paragraf 
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eftersom dessa föreskrifter har generell giltighet och kan påverka 

allmänhetens rätt att färdas och vistas i ett område. Det finns dock en 

möjlighet, vilket beskrivits ovan, att Länsstyrelsen kan göra bedömningen 

att behovet av en konsekvensutredning inte finns. Denna bedömning måste 

dokumenteras, vilket görs nedan. 

  

I förslaget för revidering av föreskrifterna för Gälleråsens 

vattenskyddsområde är det 2 och 11 §§ som kommer beslutas med stöd av 7 

kap. 30 § miljöbalken 

 
§2 Vattentäktszon  

All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva 

vattentäktsverksamhet är förbjuden. Vattentäktszonen får endast disponeras 

av vattentäktsinnehavaren. 

 

§11 Transport och uppställning av farligt gods  

Primär skyddszon:  
Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske 

utan tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för 

transport av farligt gods.  

Uppställning av fordon med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning 

avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två 

timmar.  

 

Sekundär skyddszon:  
Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske 

utan tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för 

transport av farligt gods.  

Uppställning av tankbilar med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning 

avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två 

timmar. 

 

Motivet till §2 är att ha största möjliga skydd för denna del av 

vattenskyddsområdet. Om en förorening sprids i vattentäktszonen zon finns 

en ytterst liten marginal för att förhindra en påverkan på vattentäkten och 

dricksvattenproduktionen. Brunns-, infiltrations- och intagsområde utgör en 

ytterst begränsad del av vattenskyddsområdet och föreskriftens påverkan på 

allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. Denna reglering 

bedöms inte medföra några kostnader för allmänheten, berörda markägare 

eller kommunen 

 

Syfte med den 11 § är att begränsa risker med olyckor som kan medför 

långtgående negativa konsekvenser för vattenförsörjningen som kommer 
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beslutas med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. Den 11 § kommer även 

beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken för de fall möjlighet till 

transport och uppställning av fordon med farligt gods inskränks för 

fastighetsägare och verksamhetsutövare belägna inom vattenskyddsområdet.   

 

Länsstyrelsen bedömer att föreskrifterna inte går utöver vad som krävs för 

att uppfylla syftet. Konsekvenserna för allmänheten bedöms bli mycket 

begränsade eftersom det finns en anvisad väg för farligt gods som går 

genom delar av vattenskyddsområdet. Området är inte heller så stort att 

kravet på parkering på särskilda platser bör innebära stora omvägar eller 

kostnader.  

 

Med anledning av ovanstående bedömer länsstyrelsen att något behov av en 

konsekvensutredning inte finns. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
GÄLLERÅSEN 
 

2013-08-20, rev. 2014-07-02, rev. 2015-03-19, 
rev. 2015-10-22, rev. 2017-05-10 
 
 

Förslag till skyddsföreskrifter 
 

 

Allmänna upplysningar i anslutning till 
skyddsföreskrifterna 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att 

alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd skall 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 olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller 

grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 

vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga 

sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången 

skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 

verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan 

fordras för att förebygga eller förhindra skadan. 

Tillsynsmyndighet 

Länsstyrelsen i Örebro län fastställer vattenskyddsområdet och 

skyddsföreskrifterna. Enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 är därmed 

länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Efter framställning av 

kommunfullmäktige får dock länsstyrelsen överlåta tillsynsansvaret åt 

den kommunala nämnd som handlägger miljöfrågor. 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel  

I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övriga hantering 

av växtskyddsmedel, NFS 2015:2, finns föreskrifter om användning av 

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och 

anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Vägledning om 
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tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning 

och viss övriga hantering av växtskyddsmedel. 

Hantering av brandfarliga vätskor  

I Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda 

krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka 

brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall 

informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllnings-

rör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en 

sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt 

skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller 

motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. 

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt NFS 2003:24, 

befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar 

installerade på en plats som vid tidpunkten för installationen inte 

utgjorde vattenskyddsområde. 

Ersättning  

Bestämmelser om ersättning för intrång i pågående markanvändning 

m.m. finns i 31 kap, miljöbalken. En fastighetsägare eller innehavare av 

särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrifterna 

avsevärt försvårar pågående markanvändning. Detsamma gäller om 

mark tas i anspråk. Talan om ersättning eller krav på inlösen skall 

väckas hos miljödomstol inom ett år från det att det beslut på vilket 

anspråket grundas har vunnit laga kraft.  

Skyddsföreskrifterna och övrig lagstiftning 

Skyddsföreskrifterna meddelas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken och 

har utformats med skyddsbehovet för Gälleråsen vattentäkt i fokus. 

Föreskrifterna är i många avseenden en tillämpning och uttolkning av 

miljöbalkens intentioner som de uttrycks i miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler (2 kap. MB). I vissa fall kan dock föreskrifterna leda till ett 

större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler.  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts 

efter beslutsdatum för dessa föreskrifter och som utökar skyldigheterna 

inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter.  

I föreskrifterna anges även under rubriken Generella bestämmelser 

hänvisningar till samt referat av viss annan lagstiftning m.m. som gäller 

inom skyddsområdet. 
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FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som 

anges på bifogade karta. Vattenskyddsområdet är indelat i 

vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon. 

§1 Definitioner 

Avfall definieras enligt 15 kap miljöbalken (1998:808) och i 

avfallsförordningen. 

Med befintlig verksamhet avses den verksamhet som bedrivs när dessa 

föreskrifter träder i kraft. 

Med biobränsle avses den definition som anges i förordning (2011:1480) 

om elcertifikat. 

Farligt gods och transport av sådant gods definieras i lag (2006:263) om 

transport av farligt gods. 

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras 

på mark, vatten eller is. 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsobjekt. Det vill säga från ett område, en deponi, mark, 

grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter 

påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 

förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 

avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör 

förorenad mark. Även snö från snöröjning avses. 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som 

utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 

användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 

spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Med husbehovstäkt avses all brytning av jord, berg och torv för 

markinnehavarens husbehov. Som sådan räknas inte täkt där det 

utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 

annat sätt utnyttjas kommersiellt. (se även materialtäkt) 

Med hushållsspillvatten avses bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten. 

Kemiskt bekämpningsmedel definieras i 14 kap. miljöbalken. 

Med materialtäkt avses täkt av, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 

jordarter, samt täkt av berg. (se även husbehovstäkt) 

Miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten definieras i 9 kap. miljöbalken. 
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Med permanenta upplag avses upplag som finns på samma plats längre 

tid än ett år eller återkommande på samma plats under kortare perioder. 

Med schaktningsarbeten avses här sänkning av markytan på ett område 

för större anläggningsarbete än grundläggning av en enskild villa. 

Med sällskapsdjur avses i dessa föreskrifter djur som används för 

sällskap och som i allmänhet huvudsakligen vistas inomhus. 

Med upplag avses plats på marken eller i vattnet för uppläggning och 

förvaring. 

Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av 

mer än två timmar. 

§2 Vattentäktszon 

All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva 

vattentäktsverksamhet är förbjuden. Vattentäktszonen får endast 

disponeras av vattentäktsinnehavaren. 

§3  Petroleumprodukter 

Generella bestämmelser: För hantering av petroleumprodukter skall 

iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt därtill hörande allmänna råd. 

Primär skyddszon:  

Nyetablering av lagringsplatser för petroleumprodukter är förbjuden. 

Lagring av petroleumprodukter på befintlig lagringsplats får inte 

förekomma utan tillstånd. 

All övrig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter är 

förbjuden. Undantaget från förbud är hantering för hushållsändamål, 

tankning av fordon, cisterner o.dyl., samt drivmedel och andra 

petroleumprodukter i fordon (inkl. arbetsmaskiner) nödvändiga för 

fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte längre är i bruk 

(skrotfordon).   

Sekundär skyddszon: 

Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter får inte 

förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är hantering 

av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och 

jordbruksfastigheter, för hushållsändamål, tankning av fordon, cisterner 

o.dyl., samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. 

arbetsmaskiner) nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte 

för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon). 
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§4 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

Generella bestämmelser: Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av 

den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 

utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon 

(NFS 2015:2). 

Primär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantaget från 

förbud är privatpersons hantering inomhus. 

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade 

plantor är förbjuden. 

Etablering av lagringsplatser för växtnäringsämnen är förbjuden. 

Hantering av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd. 

Undantaget från förbud och krav på tillstånd är privatpersoners hantering 

för normalt husbehov. 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan 

tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är privatpersons hantering 

inomhus. 

Lagring av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd. 

Spridning av stallgödsel och slam får inte förekomma utan tillstånd. 

Undantaget från krav på tillstånd är privatpersoners hantering för 

normalt husbehov. 

§5 Djurhållning 

Primär skyddszon: 

Hållning (inkl. bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, 

samt av hov- och klövbärande djur, får inte förekomma utan anmälan.  

§6 Avverkning och upplag av timmer 

Primär skyddszon: 

Avverkning, annan än med handhållna redskap, får inte förekomma utan 

anmälan. 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna, 

med undantag för bark- och timmerupplag med tät täckning. 

Permanenta bark- och timmerupplag med tät täckning samt tillfälliga 

upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan 
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tillstånd. Undantaget från förbud och tillståndsplikt är privatpersoners 

upplag för normalt husbehov 

Sekundär skyddszon: 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte 

förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är 

privatpersoners upplag för normalt husbehov.  

§7 Avloppsvatten samt hantering av avfall 

Primär skyddszon:  

Inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten 

från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar är förbjudet. 

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning 

krävs tillstånd. 

Tillfälliga och permanenta upplag av avfall, massor med okänd 

miljöstatus eller massor som är förorenade är förbjudna. 

Sekundär skyddszon:  

För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushålls-

spillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar 

krävs tillstånd.  

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning 

krävs tillstånd. 

För tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd 

miljöstatus eller massor som är förorenade krävs tillstånd. 

§8 Väghållning 

Primär skyddszon:  

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. 

Spridning av salt för dammbindning får inte förekomma utan anmälan. 

Sekundär skyddszon:  

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. 
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§9 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

Primär skyddszon: 

Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd 

enligt miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. 

Övriga materialtäkter är förbjudna. 

Schaktningsarbeten, till större djup än 3 m eller inom en större yta än 

200 m2, muddring, pålning, spontning och underjordsarbete får inte 

utföras utan tillstånd.  

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som 

är förorenade är förbjuden.  

Sekundär skyddszon: 

Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd 

enligt miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. 

Schaktningsarbeten, till större djup än 3 m eller inom en större yta än 

200 m2, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan 

anmälan. 

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som 

är förorenade är förbjuden.  

§10 Energianläggningar och uttag av grundvatten 

Primär skyddszon:  

Inrättande av anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla 

ur mark och grundvatten är förbjudet.  

Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten är förbjudet. 

För befintliga anläggningar för uttag av grundvatten krävs anmälan. 

Sekundär skyddszon: 

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och 

grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. 

Anläggningar för uttag av grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. 

För befintliga anläggningar för uttag av grundvatten krävs anmälan. 
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§11 Transport och uppställning av farligt gods  

Primär skyddszon:  

Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan 

tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av 

farligt gods. 

Uppställning av fordon med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses 

uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. 

Sekundär skyddszon:  

Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan 

tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av 

farligt gods. 

Uppställning av tankbilar med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses 

uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. 

§12 Fordonstvätt 

Primär och sekundär skyddszon 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på 

andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller 

bensinavskiljare, är förbjuden. 

§13 Miljöfarlig verksamhet  

Primär skyddszon: 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden. Förbudet gäller inte 

om det är uppenbart att den miljöfarliga verksamheten kan bedrivas utan 

risk för negativ påverkan på grundvatten. 

Sekundär skyddszon:  

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig 

enligt 9 kap. miljöbalken krävs tillstånd. 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs anmälan. 

Tillstånd eller anmälan enligt ovan krävs inte om det är uppenbart att 

den miljöfarliga verksamheten kan bedrivas utan risk för negativ 

påverkan på grundvatten. 
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§14 Allmänna bestämmelser 

a. Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet 

inrättas. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla 

från denna tidpunkt även om de överklagas. 

Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna 

har trätt i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och 

som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Trots att förbudet införs får 

verksamheterna fortsätta intill dagen två år efter länsstyrelsens beslut. 

Därefter får verksamheter som omfattas av förbud inte bedrivas. 

Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna 

har trätt i kraft och som antingen omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter men inte omfattas av tillstånd 

eller har anmälts enligt äldre föreskrifter. Trots att tillstånds- eller 

anmälningsplikten införs får verksamheterna fortsätta intill dagen ett år 

efter länsstyrelsens beslut. Därefter får verksamhet som omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast om den som bedriver 

verksamheten senast den dagen har lämnat in en ansökan om tillstånd 

respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Verksamheter som hantering av kemiska bekämpningsmedel, jord- eller 

vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor, 

spridning av stallgödsel och slam, avverkning, uppställning av tankbil 

med farligt gods och fordonstvätt betraktas inte som verksamheter som 

har påbörjats innan föreskrifterna har trätt i kraft. 

b. Tillstånd och anmälan 

Ansökan om tillstånd samt anmälan enligt föreskrifterna skall göras till  

den kommunala nämnden för miljöfrågor. Därvid kan den kommunala 

nämnden för miljöfrågor föreskriva villkor för verksamheten. En 

förutsättning för tillstånd är att verksamhetsutövaren kan visa att 

verksamheten kan utföras utan risk för skada för yt- eller grundvatten-

förekomsten. Innan beslut meddelas ska den kommunala nämnden för 

miljöfrågor höra vattentäktens huvudman. Anmälan skall göras minst tre 

veckor innan anmälningspliktig verksamhet påbörjas. 

Tillstånd och anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte för 

verksamheter som har tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt 

9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. 

(vattenverksamhet) eller 12 kap. miljöbalken (jordbruk och annan 

verksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i 

miljöbalken. 
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c. Dispensmöjligheter 

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i Örebro län meddela 

dispens från föreskrifterna. Innan ett dispensbeslut meddelas ska 

länsstyrelsen höra vattentäktens huvudman samt den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. En dispens kan förenas med villkor. 

d. Vattentäktsverksamhet 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter 

som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande 

e. Skyltning 

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom 

området skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. 

Huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med 

skyltar. 

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom 

ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen 

länsstyrelsens tillstånd.  

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se § 3) 

hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen. 

f. Överträdelse och påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 

kap 2 och 2 a §§ miljöbalken (1998:808). 
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Vattenskyddsområde Gälleråsen  

 

 

Motiv till skyddsföreskrifter 

Petroleumprodukter 

Naturvårdsverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, 

föreskrivas att hantering av petroleumprodukter inte får förekomma annat än 

för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja och att det i sådana 

fall krävs tillstånd. För sekundär skyddszon bör föreskrivas att det krävs 

tillstånd för sådan hantering av petroleumprodukter som på kort eller lång sikt 

kan motverka syftet med skyddet. Myndigheten bör ange i föreskrifterna vilken 

hantering som avses.” 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon:  

Nyetablering av lagringsplatser för petroleumprodukter är förbjuden. Lagring 

av petroleumprodukter på befintlig lagringsplats får inte förekomma utan 

tillstånd. 

All övrig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter är 

förbjuden. Undantaget från förbud är hantering för hushållsändamål, tankning 

av fordon, cisterner o.dyl., samt drivmedel och andra petroleumprodukter i 

fordon (inkl. arbetsmaskiner) nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller 

inte för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon).   

Sekundär skyddszon: 

Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter får inte 

förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är hantering av 

petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och 

jordbruksfastigheter, för hushållsändamål, tankning av fordon, cisterner o.dyl., 

samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. arbetsmaskiner) 

nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte 

längre är i bruk (skrotfordon). 
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Motivering 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon är något lägre än 

nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden, 

eftersom befintliga lagringsplatser blir tillståndspliktiga och inte förbjudna. 

Projektgruppen bedömer att hantering av petroleumprodukter i mängder över 

50 liter i närheten av vattentäkten (d.v.s. i den primära skyddszonen) utgör en 

beaktansvärd risk för vattenförsörjningen och att hanteringen bör regleras. 

Emellertid är inte avsikten att förbjuda transport av mer än 50 liter, varför 

transport inte ingår i definitionen av hantering i §1 Definitioner. Nyetablering av 

lagringsplatser i primär skyddszon bedöms vara olämplig med tanke på 

grundvattenmagasinets sårbarhet, varför sådan förbjuds. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller i vattenskydds-

område krav på sekundärt skydd för cisterner eller lösa behållare som rymmer 

mer än 250 liter brandfarlig vätska. Undantaget är befintliga cisterner och lösa 

behållare med tillhörande rörledningar. Genom krav på tillstånd för befintliga 

lagringsplatser för petroleumprodukter ges tillståndsmyndigheten möjlighet att 

ställa krav på relevanta skyddsåtgärder, som exempelvis sekundärt skydd.  

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon bedöms vara i 

nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskydds-

områden. Hantering av petroleumprodukter i mängder över 250 liter bedöms 

utgöra en beaktansvärd risk för vattentäkten. Med tillståndsplikt i sekundär 

skyddszon kan denna hantering regleras och villkor föreskrivas så att 

miljöaspekter beaktas och att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Emellertid är 

inte avsikten att göra transport av mer än 250 liter tillståndspliktig, varför 

transport inte ingår i definitionen av hantering i §1 Definitioner. 

Bekämpningsmedel 

Naturvårdsverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon 

är hantering av kemiska bekämpningsmedel förbjuden. För sekundär 

skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för hantering av kemiska 

bekämpningsmedel.” 
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Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon:  

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantaget från 

förbud är privatpersons hantering inomhus. 

Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor är 

förbjuden. 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd. 

Undantaget från krav på tillstånd är privatpersons hantering inomhus. 

Motivering 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift följer Naturvårdsverkets allmänna råd 

(2003:16) om vattenskyddsområden. 

Hantering av bekämpningsmedel inom primär skyddszon har av projekt-

gruppen bedömts utgöra en så stor risk för vattentäkten att den ska vara 

förbjuden. Detta innebär att man som verksamhetsutövare kan behöva 

anpassa sin verksamhet och t.ex. byta gröda eller i stället använda biologiska 

bekämpningsmedel eller fysikaliskt verkande växtskyddsmedel. Detta bedöms 

emellertid inte vara liktydigt med att det blir omöjligt att bedriva jordbruk i 

primär skyddszon. 

I sekundär skyddszon bör det ställas höga krav på verksamhetsutövarens 

tillståndsansökningar och på miljökontorets bedömningar. 

Verksamhetsutövaren bör i tillståndsansökan för hanteringen kunna redogöra 

för bl.a. jordlagerföljd, topografi, när och hur spridning avses utföras, 

testprotokoll för spruta, förekomst, lägen för och utformning av täckdiknings-

brunnar, gröda och preparat samt dos.  

Projektgruppen har gjort bedömningen att hantering av en produkt som redan 

är besprutad inte ingår i formuleringen ”hantering av bekämpningsmedel”. 

Därav regleras jord- och vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel 

behandlade plantor separat.  
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Växtnäringsämnen 

Naturvårdsverkets allmänna råd 

”För yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen i vattenskyddsområde bör 

föreskrivas om krav på tillstånd.” 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon: 

Hantering av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd. Etablering 

av lagringsplatser för växtnäringsämnen är förbjuden. Undantaget från förbud 

och krav på tillstånd är privatpersoners hantering för normalt husbehov. 

Sekundär skyddszon 

Lagring av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd. Spridning av 

stallgödsel och slam får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav 

på tillstånd är privatpersoners hantering för normalt husbehov. 

Motivering 

Eftersom lagring innebär att stora mängder växtnäringsämnen hanteras 

koncentrerat har det bedömts vara olämpligt att det anläggs nya lagrings-

platser för växtnäringsämnen i den primära skyddszonen. Vid nyetablering av 

lagringsplatser borde det vara möjligt att placera dessa utanför de primära 

skyddszonerna. Projektgruppen har bedömt att korrekt utformade 

lagringsplatser i sekundär skyddszon eventuellt kan accepteras. Krav på 

tillstånd medför att miljönämnden erhåller information om var och hur det 

lagras växtnäringsämnen samt får möjlighet att ställa krav på åtgärder.  

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon bedöms vara 

något lägre än Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskydds-

områden. Spridning av stallgödsel och slam har bedömts utgöra beaktansvärd 

en risk för dricksvattenförsörjningen. Spridning av konstgödsel och liknande i 

sekundär skyddszon bedöms emellertid inte medföra en oacceptabelt hög 

risk. 
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Djurhållning 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon: 

Hållning (inkl. bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, samt 

av hov- och klövbärande djur, får inte förekomma utan anmälan.  

Motivering 

Betande djur och gödsel kan vara en källa för vattenburen smitta. Bl.a. kan 

spridning av cryptosporidium ske. 

Cryptosporidium tillhör gruppen protozoer (encelliga djur) och förekommer 

över hela världen som parasit i tarmkanalen på ett stort antal däggdjur, bl.a. 

människor och tamdjur. Organismen bildar runda mycket motståndskraftiga 4-

7 µm stora oocystor, vilka fungerar som spridningsorgan. Dessa transporteras 

lätt och överlever i ca åtta månader. Oocystor kan finnas i sjöar och vatten-

drag, i simbassänger och i låg grad, eller vid missöden, även i dricksvatten. 

Parasiten förorsakar mag-tarmbesvär och ger svår diarré under 2-15 dygn. 

Företrädesvis angrips unga individer, som 1-3 veckor gamla kalvar och yngre 

barn. Oocystor lämnar värddjuret med avföringen, nästan uteslutande under 

sjukdomstiden då mängden oocystor som sprids kan vara mycket stor (flera 

miljarder per dag). Endast ett fåtal oocystor behövs för att parasiten ska 

etablera sig i värddjuret. 

Projektgruppen anser, trots att risken är liten, att bete är en risk som man inte 

har någon annan möjlighet att skydda sig emot än via en reglering via 

skyddsföreskrifterna. Vid myndigheternas hantering av anmälningar kommer 

hänsyn att tas till förhållandet mellan area och antal djur.  

Avverkning och upplag av timmer 

Naturvårdsverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär och 

sekundär skyddszon permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. I 

sekundär skyddszon bör upplag från en avverkningssäsong få förekomma. 

För tillfälliga sådana upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav på 

tillstånd.” 
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Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon: 

Avverkning, annan än med handhållna redskap, får inte förekomma utan 

anmälan. 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna, med 

undantag för bark- och timmerupplag med tät täckning. Permanenta bark- och 

timmerupplag med tät täckning samt tillfälliga upplag av bark, flis, spån, 

timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från förbud 

och tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt husbehov 

Sekundär skyddszon: 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte 

förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners 

upplag för normalt husbehov.  

Motivering 

De risker som avverkning medför är främst förknippade med de maskiner som 

används (d.v.s. risk för läckage av hydraulolja, drivmedel etc). Därmed kan 

handhållna redskap undantas. Skog finns kring brunnsområdet, där det är 

extra viktigt att det finns ett bra skydd. Därför regleras avverkning i primär 

skyddszon. 

Vattenförsörjningen kan påverkas negativt vid lagring av timmer, flis och spån, 

t.ex. beroende på utlakning av fenoler. Därav bör permanenta upplag av bark, 

flis, spån, timmer o.dyl. regleras. Restriktionsnivån avseende upplag i 

föreslagen föreskrift motsvarar i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna 

råd (2003:16) om vattenskyddsområden. 

Avloppsvatten samt hantering av avfall 

Naturvårdsverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas om förbud mot 

ytterligare infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat 

avloppsvatten i primär skyddszon. För sekundär skyddszon bör föreskrivas om 

krav på tillstånd för sådana anläggningar.” 
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Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon 

Inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från 

enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar är förbjudet. 

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. 

Tillfälliga och permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus 

eller massor som är förorenade är förbjudna. 

Sekundär skyddszon 

För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten 

från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd.  

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. 

För tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus 

eller massor som är förorenade krävs tillstånd. 

Motivering 

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ställs 

krav på tillstånd för avloppsanordningar till vilka vattentoaletter kopplas, vidare 

ställs det krav på anmälan för avloppsanordningar för BDT-vatten samt krav 

på anmälan för ändringar av avloppsanordningar.  

Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten 2016:17 kan miljökontoret vid 

bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och tillståndsprövning i varje enskilt 

fall relatera skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd för den enskilda 

anordningen till en normal eller hög skyddsnivå. Bedömningen av vilken 

skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar 

i området. Andra förutsättningar bör kunna vara att anordningen är inom ett 

vattenskyddsområde. Hög skyddsnivå medför automatiskt vissa krav. Det är 

därför lämpligt att införa krav på tillstånd gällande etablering av 

infiltrationsanläggningar i sekundär skyddszon, så kommunen får möjlighet att 

i varje enskilt fall bedöma vilken skyddsnivå som krävs. Vidare anser 

projektgruppen att det ska krävas tillstånd för anmälningspliktiga ändringar av 

avloppsanordningar. 



 

  

 

 
 

 
 
 
BILAGA 2 
2013-08-20, rev. 2014-07-02, rev. 2015-03-
19, rev 2015-10-22, rev 2017-04-26 
Vattenskyddsområde Gälleråsen 

8 (14) 
Uppdrag 1553264 000; DAVE 

p:\1533\karlskoga_miljö\1553336_skyddsområde_timsälven\10_ar
betsmtrl_dok\skyddsföreskrifter\bilaga-2-motiv föreskrifter-

gälleråsen-130820-rev-140702-rev-150319-rev-151022-

rev170426.doc 

 

 
 

p
m

0
1
s
 2

0
0
8
-0

4
-3

0
 

Enligt miljöbalken gäller att alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs 

med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 

skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. För att 

tydliggöra dessa krav samt att visa på att det är olämpligt att inom ett 

vattenskyddsområde ha upplag av massor eller avfall som kan innebära en 

risk för vattentäkten eller som har okänd ”miljöstatus” föreslås en reglering 

som är mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd. 

Med ”massor med okänd miljöstatus” avses massor där kunskap om 

innehållet av föroreningar eller vad som kan laka ut från massorna saknas.  

Väghållning 

Naturvårdsverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att i primär och sekundär 

skyddszon upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudna. I primär 

skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för spridning av vägsalt”. 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. 

Spridning av salt för dammbindning får inte förekomma utan anmälan. 

Sekundär skyddszon 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. 

Motivering 

Projektgruppens förslag till skyddsföreskrift för primär skyddszon har lägre 

restriktionsnivå än Naturvårdsverkets allmänna råd, eftersom tillstånd inte 

krävs för spridning av vägsalt i primär skyddszon. Anledningen till att spridning 

av salt för dammbindning regleras i den primära skyddszonen är bl.a. att det 

finns en grusväg som löper på åsen, mycket nära uttagsbrunnarna. Längs 

denna väg saknas täta diken. Saltning på väg för halkbekämpning regleras 

inte eftersom projektgruppen har bedömt att vägsaltning på vintern krävs för 

att reducera sannolikheten för vägolyckor samt att konsekvensen av 

vägolyckor har bedömts vara större än konsekvensen av vägsaltning. Vidare 

är halten av klorid i grundvattnet låg. 
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Projektgruppens förslag till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har något 

lägre restriktionsnivå än Naturvårdsverkets allmänna råd, eftersom upplag inte 

förbjuds. Anledningen till detta är att projektgruppen bedömer att det, med 

vidtagna skyddsåtgärder, finns möjlighet att lagra asfalt, oljegrus och vägsalt 

utan betydande risk för vattentäkten. 

Täktverksamhet 

Naturvårdverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i 

primär och sekundär skyddszon. För husbehovstäkter i ett vattenskydds-

område bör föreskrivas krav på tillstånd. Oljespill får ej förekomma. Det bör 

även föreskrivas att tillfartsvägar till täkter så långt som möjligt vara 

avspärrade.” 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon 

Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt 

miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. Övriga 

materialtäkter är förbjudna. 

Sekundär skyddszon 

Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt 

miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. 

Motivering 

Täkter är en beaktningsvärd risk för vattentäkten. Mycket små täkter kan 

emellertid eventuellt accepteras, därav finns möjlighet att söka tillstånd för t.ex 

husbehovstäkter. Genom tillståndsplikt i primära och sekundära skyddszonen 

för husbehovstäkter ger det möjlighet för miljönämnden att sätta upp villkor för 

verksamheten, t.ex. avseende uppställning av fordon, som får ses som en av 

de större riskerna för vattenförorening med täktverksamhet.  

Andra schaktningsarbeten  

Naturvårdverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskivas att schaktningsarbete, 

t.ex i samband med vägbyggen eller i annat byggande, och muddring inte får 
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utföras utan tillstånd. För pålning, spontning och underjordsarbete bör 

föreskrivas om krav på tillstånd i primär och sekundär skyddszon.” 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon 

Schaktningsarbeten, till större djup än 3 m eller inom en större yta än 200 m2, 

muddring, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan 

tillstånd. 

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är 

förorenade är förbjuden.  

Sekundär skyddszon 

Schaktningsarbeten, till större djup än 3 m eller inom en större yta än 200 m2, 

pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan anmälan.  

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är 

förorenade är förbjuden.  

Motivering 

Projektgruppens förslag till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har 

ungefär samma restriktionsnivå som Naturvårdsverkets allmänna råd. 

Projektgruppen har föreslagit anmälan i stället för krav på tillstånd för 

schaktningsarbeten mm i sekundär skyddszon. Anledningen till detta är att 

schaktningsarbeten i sekundär skyddszon har bedömts utgöra en mindre risk 

för vattenförsörjningen än schaktningsarbeten i primär skyddszon. 

Uppströms vattentäkten finns bl a grustäkter (i bruk och nedlagda) som fylls 

med schaktmassor. Projektgruppens bedömning är att med föreslagen 

skyddsföreskrift erhålls en lämplig skyddsnivå med avseende på utfyllnad i 

mark. Det kan tilläggas att denna fråga även behandlas i den löpande tillsynen 

på verksamheterna som är i bruk och vid de nedlagda täkterna hanteras 

frågan inom ramen för täktens efterbehandlingsplan. 
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Energianläggningar och uttag av grundvatten 

Naturvårdverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att i primär skyddszon för 

grundvattentäkt är anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur 

berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord samt även andra 

typer av borrningar som kan påverka vattentillgång/kvalitet, förbjudna och i 

sekundär skyddszon krävs tillstånd för sådana anläggningar.” 

Projekt gruppens förslag 

Primär skyddszon 

Inrättande av anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur 

mark och grundvatten är förbjudet.  

Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten är förbjudet. 

För befintliga anläggningar för uttag av grundvatten krävs anmälan. 

Sekundär skyddszon 

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och 

grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. 

Anläggningar för uttag av grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. 

För befintliga anläggningar för uttag av grundvatten krävs anmälan. 

Motivering 

Projektgruppens förslag till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har 

ungefär samma restriktionsnivå som Naturvårdsverkets allmänna råd.  

Antalet befintliga anläggningar för uttag av grundvatten eller för utvinning eller 

lagring av värme eller kyla ur mark och grundvatten är emellertid relativt få. 

Miljökontoret har bedömt att det finns tillräcklig kunskap om befintliga 

energianläggningar och att dessa inte utgör en oacceptabel risk. Vad gäller 

befintliga anläggningar för uttag av grundvatten bedöms anmälan vara en 

tillräck restriktionsnivå.  
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Transport och uppställning av farligt gods  

Naturvårdverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon 

transport av farligt gods får ske endast på anvisade transportleder”. 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon 

Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan 

tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av farligt 

gods. 

Uppställning av fordon med farligt gods, på annan plats än av kommunen 

anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses 

uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. 

Sekundär skyddszon:  

Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan 

tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av farligt 

gods. 

Uppställning av tankbilar med farligt gods, på annan plats än av kommunen 

anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses 

uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. 

Motivering 

Olyckor med farligt gods kan medföra långtgående konsekvenser för 

vattenförsörjningen och projektgruppen anser att transporter av farligt gods 

utgör en betydande risk för vattentäkten. Transporter till fastigheter inom 

vattenskyddsområdet är svåra att undvika. Däremot bör transporter genom 

skyddsområdet relativt enkelt kunna undvikas.  

Projektgruppen anser vidare att det är olämpligt att parkering/uppställning av 

fordon med farligt gods sker under någon längre tid inom vattenskydds-

området. Uppställning/parkering av fordon och vagnar med mindre mängder 

farligt gods som t.ex. används inom jord- och skogsbruket regleras emellertid 

endast i primär skyddszon.  
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Fordonstvätt 

Projektgruppens förslag 

Primär och sekundär skyddszon 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på andra 

platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare, 

är förbjuden. 

Motivering 

Det är inte bara är avfettningsmedlet i sig som utgör en risk för försämrad 

vattenkvalitet utan också de ämnen som "fettas av" från fordon. Om 

fordonstvätt med avfettningsmedel o.dyl. ska bedrivas inom primär eller 

sekundär skyddszon för en vattentäkt bör det göras på en plats där 

föroreningarna förhindras att nå grundvattenmagasinet.  

Miljöfarlig verksamhet 

Naturvårdverkets allmänna råd 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att i primär skyddszon 

sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller 

grundvatten inte får etableras. I sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav 

på tillstånd för ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.” 

Projektgruppens förslag 

Primär skyddszon 

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden. Förbudet gäller inte om 

det är uppenbart att den miljöfarliga verksamheten kan förekomma utan risk 

för negativ påverkan på grundvatten. 

Sekundär skyddszon 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 

kap. miljöbalken krävs tillstånd. 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs anmälan. 
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Tillstånd eller anmälan enligt ovan krävs inte om det är uppenbart att den 

miljöfarliga verksamheten kan förekomma utan risk för negativ påverkan på 

grundvatten. 

Motivering 

Miljöfarliga verksamheter regleras även i andra föreskrifter under miljöbalken. 

Projektgruppen förslår skyddsföreskrifter i enlighet med Naturvårdsverkets 

allmänna råd som ett komplement till de andra föreskrifterna under 

miljöbalken. På så sätt anser projektgruppen att ett fullgott skydd uppnås.  
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Bedömning av behov av konsekvensutredning 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att något behov av en konsekvensutredning inte 

finns. 

Bakgrund 

Karlskoga kommun inkom 17 maj 2013 till Länsstyrelsen i Örebro län med 

en ansökan om fastställande av vattenskyddsområde och föreskrifter för av 

vattenskyddsområde och föreskrifter för Timsälven (diarienummer Örebro: 

513-3128-2013, Värmland: 513-7007-2013). Länsstyrelsen avser besluta att, 

med stöd av 7 kap. 21, 22 och 30 §§ miljöbalken, fastställa 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Timsälvens 

vattentäkt, Karlskoga kommun. Enligt 4 § förordning (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning ska länsstyrelsen, innan beslut om bl. 

a. föreskrifter, så tidigt som möjlig: 

 

1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet 

och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och 

 

2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, 

näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat 

betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om 

konsekvensutredningen. 

 

Om länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en 

konsekvensutredning får myndigheten enligt 5 § samma förordning besluta 

om föreskrifter utan att göra en konsekvensutredning. En sådan bedömning 

ska dokumenteras. 

Bedömning 

Denna bedömning omfattar enbart de föreskrifter som har karaktären 

normföreskrifter, d v s de föreskrifter som riktar sig till allmänheten och är 

beslutade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. Länsstyrelsen måste göra en 

konsekvensutredning när det gäller föreskrifter enligt denna paragraf 

eftersom dessa föreskrifter har generell giltighet och kan påverka 
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allmänhetens rätt att färdas och vistas i ett område. Det finns dock en 

möjlighet, vilket beskrivits ovan, att Länsstyrelsen kan göra bedömningen 

att behovet av en konsekvensutredning inte finns. Denna bedömning måste 

dokumenteras, vilket görs nedan.  

 

I förslaget för fastställande av föreskrifter för Timsälven 

vattenskyddsområde är det 2 och 11 §§ som kommer beslutas med stöd av 7 

kap. 30 § miljöbalken 

 
§2 Vattentäktszon  

All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva 

vattentäktsverksamhet är förbjuden. Vattentäktszonen får endast disponeras 

av vattentäktsinnehavaren. 

 

§11 Transport och uppställning av farligt gods  

Primär skyddszon:  
Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske 

utan tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för 

transport av farligt gods.  

Uppställning av fordon med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning 

avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två 

timmar.  

 

Sekundär skyddszon:  
Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske 

utan tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för 

transport av farligt gods.  

Uppställning av tankbilar med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning 

avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två 

timmar. 

 

Motivet till §2 är att ha största möjliga skydd för denna del av 

vattenskyddsområdet. Om en förorening sprids i vattentäktszonen zon finns 

en ytterst liten marginal för att förhindra en påverkan på vattentäkten och 

dricksvattenproduktionen. Brunns-, infiltrations- och intagsområde utgör en 

ytterst begränsad del av vattenskyddsområdet och föreskriftens påverkan på 

allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. Denna reglering 

bedöms inte medföra några kostnader för allmänheten, berörda markägare 

eller kommunen 

 

Syfte med den 11 § är att begränsa risker med olyckor som kan medför 

långtgående negativa konsekvenser för vattenförsörjningen som kommer 

beslutas med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. Den 11 § kommer även 
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beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken för de fall möjlighet till 

transport och uppställning av fordon med farligt gods inskränks för 

fastighetsägare och verksamhetsutövare belägna inom vattenskyddsområdet.   

 

Länsstyrelsen bedömer att föreskrifterna inte går utöver vad som krävs för 

att uppfylla syftet. Konsekvenserna för allmänheten bedöms bli mycket 

begränsade eftersom det finns en anvisad väg för farligt gods som går 

genom delar av vattenskyddsområdet. Området är inte heller så stort att 

kravet på parkering på särskilda platser bör innebära stora omvägar eller 

kostnader.  

 

Med anledning av ovanstående bedömer länsstyrelsen att något behov av en 

konsekvensutredning inte finns. 
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Förslag till skyddsföreskrifter 
 

 

Allmänna upplysningar i anslutning till 
skyddsföreskrifterna 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att 

alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd skall 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 olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller 

grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 

vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga 

sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången 

skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 

verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan 

fordras för att förebygga eller förhindra skadan. 

Tillsynsmyndighet 

Länsstyrelsen i Örebro/Värmlands län fastställer vattenskyddsområdet 

och skyddsföreskrifterna. Enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 är 

därmed länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Efter framställning av 

kommunfullmäktige får dock länsstyrelsen överlåta tillsynsansvaret åt 

den kommunala nämnd som handlägger miljöfrågor. 

Spridning av kemiska bekämpningsmedel  

I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övriga hantering 

av växtskyddsmedel, NFS 2015:2, finns föreskrifter om användning av 
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bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och 

anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Vägledning om 

tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning 

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. 

Hantering av brandfarliga vätskor  

I Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda 

krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka 

brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall 

informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllnings-

rör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en 

sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt 

skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller 

motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. 

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt NFS 2003:24, 

befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar 

installerade på en plats som vid tidpunkten för installationen inte 

utgjorde vattenskyddsområde. 

Ersättning  

Bestämmelser om ersättning för intrång i pågående markanvändning 

m.m. finns i 31 kap, miljöbalken. En fastighetsägare eller innehavare av 

särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrifterna 

avsevärt försvårar pågående markanvändning. Detsamma gäller om 

mark tas i anspråk. Talan om ersättning eller krav på inlösen skall 

väckas hos miljödomstol inom ett år från det att det beslut på vilket 

anspråket grundas har vunnit laga kraft.  

Skyddsföreskrifterna och övrig lagstiftning 

Skyddsföreskrifterna meddelas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken och 

har utformats med skyddsbehovet för Timsälven i egenskap av 

råvattentäkt för Karlskogas dricksvattenförsörjning i fokus. Föreskrifterna 

är i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens 

intentioner som de uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 

kap. MB). I vissa fall kan dock föreskrifterna leda till ett större krav på 

försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts 

efter beslutsdatum för dessa föreskrifter och som utökar skyldigheterna 

inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter.  

I föreskrifterna anges även under rubriken Generella bestämmelser 

hänvisningar till samt referat av viss annan lagstiftning m.m. som gäller 

inom skyddsområdet. 
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FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som 

anges på bifogade karta. Vattenskyddsområdet är indelat i 

vattentäktszon samt primär, sekundär respektive tertiär skyddszon. 

§1 Definitioner 

Med avfall avses den definitionen som anges i 15 kap miljöbalken 

(1998:808) och i avfallsförordningen. 

Med befintlig verksamhet avses den verksamhet som bedrivs när dessa 

föreskrifter träder i kraft. 

Med biobränsle avses den definition som anges i förordning (2011:1480) 

om elcertifikat. 

Med djurenheter avses den definition som anges i 

Miljöprövningsförordning (2013:251). 

Med farligt gods och transport av sådant gods avses de definitioner som 

anges i lag (2006:263) om transport av farligt gods. 

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras 

på mark, vatten eller is. 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsobjekt. Det vill säga från ett område, en deponi, mark, 

grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter 

påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 

förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 

avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör 

förorenad mark. Även snö från snöröjning avses. 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som 

utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 

användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 

överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Med husbehovstäkt avses all brytning av jord, berg och torv för 

markinnehavarens husbehov. Som sådan räknas inte täkt där det 

utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 

annat sätt utnyttjas kommersiellt (se även materialtäkt). 

Med hushållsspillvatten avses bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten. 

Med hushållsändamål avses en privatpersons hantering av enstaka 

förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan 

köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med t ex målning av 

ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsändamål. 
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Med kemiskt bekämpningsmedel avses den definitionen som anges i 14 

kap. miljöbalken. 

Med materialtäkt avses täkt av, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 

jordarter, samt täkt av berg (se även husbehovstäkt). 

Med miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten avses de definitioner som 

anges i 9 kap. miljöbalken.  

Med muddring avses borttagande av massor i vatten. Muddring kan 

åstadkommas genom grävning, sprängning, borrning, uppsugning eller 

bortspolning av sediment. 

Med permanenta upplag avses upplag som finns på samma plats längre 

tid än ett år eller återkommande på samma plats under kortare perioder. 

Med rensning avses en åtgärd för att bibehålla vattnets djup och läge. 

Rensning omfattar inte åtgärder som vidgar eller fördjupar ett 

vattenområde. 

Med stallgödsel avses avföring eller urin från hästen och lantbrukets 

djur. 

Med schaktningsarbeten avses här sänkning av markytan på ett område 

för större anläggningsarbete än grundläggning av en enskild villa. 

Med sällskapsdjur avses i dessa föreskrifter djur som används för 

sällskap och som i allmänhet huvudsakligen vistas inomhus. 

Med upplag avses plats på marken eller i vattnet för uppläggning och 

förvaring. 

Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av 

mer än två timmar. 

Med vattendrag avses älv, flod, å, bäck, öppet dike och liknande. 

Avstånd från vattendrag mäts från släntkrön. 

§2 Vattentäktszon 

All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva 

vattentäktsverksamhet är förbjuden. Vattentäktszonen får endast 

disponeras av vattentäktsinnehavaren. 

§3  Petroleumprodukter 

Generella bestämmelser: För hantering av petroleumprodukter skall 

iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt därtill hörande allmänna råd. 
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Primär skyddszon:  

Nyetablering av lagringsplatser för petroleumprodukter är förbjuden. 

Lagring av petroleumprodukter på befintlig lagringsplats får inte 

förekomma utan tillstånd. 

All övrig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter är 

förbjuden. Undantaget från förbud är hantering av petroleumprodukter 

för hushållsändamål, tankning av fordon, cisterner o.dyl., samt drivmedel 

och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. båt och arbetsmaskiner) 

nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte 

längre är i bruk (skrotfordon). 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter får inte 

förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är hantering 

av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och 

jordbruksfastigheter, för hushållsändamål, tankning av fordon, cisterner 

o.dyl. samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. båt 

och arbetsmaskiner) nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller 

inte för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon). 

§4 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

Generella bestämmelser: Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av 

den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 

utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon 

(NFS 2015:2). 

Primär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom 6 m från vattendrag och 

sjö samt inom 2 m från täckdikningsbrunnar är förbjuden. Inom övriga 

delar av primär skyddszon är annan hantering än spridning av 

bekämpningsmedel förbjuden. För spridning inom dessa delar av primär 

skyddszon krävs tillstånd. Undantaget från förbud och krav på tillstånd är 

privatpersons hantering för normalt husbehov inomhus. 

Jord- eller vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel 

behandlade plantor är förbjuden. 

För lagring av växtnäringsämnen krävs tillstånd. Undantaget från krav på 

tillstånd är lagring av konstgödsel. 

Spridning av stallgödsel och slam inom 6 m från vattendrag och sjö, 

samt inom 2 m från täckdikningsbrunnar, är förbjuden.  
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Sekundär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan 

tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är privatpersons hantering för 

normalt husbehov. 

Vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor 

är förbjuden. 

§5 Djurhållning 

Primär skyddszon: 

Hållning (inkl. bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, 

samt av hov- och klövbärande djur, får inte förekomma utan anmälan vid 

hållning av fler än två djurenheter.  

§6 Avverkning och upplag av timmer 

Primär skyddszon: 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan 

tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners upplag för 

normalt husbehov, inkl. upplag av biobränsle för uppvärmning av den 

egna fastigheten. 

Sekundär skyddszon: 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, utan tät 

täckning, får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt 

är privatpersoners upplag för normalt husbehov, inkl. upplag av 

biobränsle för uppvärmning av den egna fastigheten. 

§7 Avloppsvatten samt hantering av avfall 

Primär skyddszon:  

För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushålls-

spillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar 

samt för utsläpp av annat avloppsvatten än hushållsspillvatten och 

dagvatten krävs tillstånd. 

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning 

krävs tillstånd. 

Anläggningar för avloppsvatten, som ej är försedda med larm för 

bräddning där larmet är vidarekopplat till bemannad larmcentral, är 

förbjudna. Undantaget från krav på larmanordning är enskilda 
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anläggningar dimensionerade för färre än 10 pe och dagvatten-

anläggningar. 

Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor får inte 

ske utan förgående rening. Undantag gäller utsläpp från ytor som utgörs 

av tomtmark eller lokalgator utanför detaljplanelagt område, från 

parkeringsplatser med en yta mindre än 100 m2 eller om det är 

uppenbart att utsläpp kan göras utan risk för förorening av ytvatten. 

För tillfälliga och permanenta upplag av avfall, förorenade massor eller 

massor med okänd miljöstatus krävs tillstånd. Undantaget från krav på 

tillstånd är tillfälliga upplag där det är uppenbart att det inte föreligger 

risk för förorening av ytvatten. 

Sekundär skyddszon:  

För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushålls-

spillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar 

samt för utsläpp av annat avloppsvatten än hushållsspillvatten och 

dagvatten krävs tillstånd.  

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning 

krävs tillstånd. 

Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor får inte 

ske utan förgående rening. Undantag gäller utsläpp från ytor som utgörs 

av tomtmark eller lokalgator utanför detaljplanelagt område, från 

parkeringsplatser med en yta mindre än 100 m2 eller om det är 

uppenbart att utsläpp kan göras utan risk för förorening av ytvatten. 

För tillfälliga och permanenta upplag av avfall, förorenade massor eller 

massor med okänd miljöstatus krävs tillstånd. Undantaget från krav på 

tillstånd är tillfälliga upplag där det är uppenbart att det inte föreligger 

risk för förorening av ytvatten. 

§8 Väghållning 

Primär skyddszon:  

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. 

Sekundär skyddszon:  

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. 
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§9 Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten och 
rensning 

Primär skyddszon: 

Materialtäkt (grus-, ler-, bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd 

enligt miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. 

Schaktningsarbeten, pålning, spontning och underjordsarbete får inte 

utföras utan tillstånd.  

Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan på ett 

område för större anläggningsarbeten än grundläggning av en enskild 

villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete och mindre 

vägunderhåll omfattas ej av tillståndsplikt. 

Rensning, i sjöar och vattendrag som anges på fastighetskartan, får inte 

utföras utan anmälan. 

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som 

är förorenade är förbjuden.  

Sekundär skyddszon: 

Rensning, i sjöar och vattendrag som anges på fastighetskartan, får inte 

utföras utan anmälan. 

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som 

är förorenade är förbjuden.  

§10 Energianläggningar 

Primär skyddszon:  

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur ytvatten får 

inte förekomma utan tillstånd.  

§11 Transport och uppställning av farligt gods  

Primär och sekundär skyddszon:  

Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan 

tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av 

farligt gods. 

Uppställning av tankbil med farligt gods, på annan plats än av 

kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses 

uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. 



Bilaga 1 
Sida 9(11) 

 

2017-05-10 

 

§12 Fordonstvätt 

Primär och sekundär skyddszon 

Fordonstvätt (inkl. båttvätt) med avfettningsmedel eller därmed jämförlig 

produkt, på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med 

olje- eller bensinavskiljare, är förbjuden. 

§13 Miljöfarlig verksamhet  

Primär och sekundär skyddszon: 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig 

enligt 9 kap. miljöbalken krävs tillstånd. 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs anmälan. 

Tillstånd eller anmälan enligt ovan krävs dock inte om det är uppenbart 

att den miljöfarliga verksamheten kan bedrivas utan risk för förorening 

av ytvatten. 

§14 Allmänna bestämmelser 

a. Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet 

inrättas. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla 

från denna tidpunkt även om de överklagas. 

Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna 

har trätt i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och 

som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Trots att förbudet införs får 

verksamheterna fortsätta intill dagen två år efter länsstyrelsens beslut. 

Därefter får verksamheter som omfattas av förbud inte bedrivas. 

Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna 

har trätt i kraft och som antingen omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter men inte omfattas av tillstånd 

eller har anmälts enligt äldre föreskrifter. Trots att tillstånds- eller 

anmälningsplikten införs får verksamheterna fortsätta intill dagen ett år 

efter länsstyrelsens beslut. Därefter får verksamhet som omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast om den som bedriver 

verksamheten senast den dagen har lämnat in en ansökan om tillstånd 

respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Verksamheter som hantering av kemiska bekämpningsmedel, jord- eller 

vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor, 

spridning av stallgödsel och slam, muddring och rensning, uppställning 
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av tankbil med farligt gods och fordonstvätt betraktas inte som 

verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har trätt i kraft. 

b. Tillstånd och anmälan 

Ansökan om tillstånd samt anmälan enligt föreskrifterna skall göras till 

den kommunala nämnden för miljöfrågor. Därvid kan den kommunala 

nämnden för miljöfrågor föreskriva villkor för verksamheten. En 

förutsättning för tillstånd är att verksamhetsutövaren kan visa att 

verksamheten kan utföras utan risk för skada för yt- eller grundvatten-

förekomsten. Innan beslut meddelas ska den kommunala nämnden för 

miljöfrågor höra vattentäktens huvudman. Anmälan skall göras minst tre 

veckor innan anmälningspliktig verksamhet påbörjas. 

Tillstånd och anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte för 

verksamheter som har tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt 

9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 12 kap. miljöbalken 

(jordbruk och annan verksamhet) eller enligt förordning utfärdad med 

stöd av dessa kapitel i miljöbalken. 

c. Dispensmöjligheter 

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i Örebro/Värmlands län 

meddela dispens från föreskrifterna. Innan ett dispensbeslut meddelas 

ska länsstyrelsen höra vattentäktens huvudman samt den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. En dispens kan förenas med villkor. 

d. Vattentäktsverksamhet 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter 

som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande 

e. Skyltning 

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom 

området skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. 

Huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med 

skyltar. 

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom 

ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen 

länsstyrelsens tillstånd.  

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se § 3) 

hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen. 
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f. Överträdelse och påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 

kap 2 och 2 a §§ miljöbalken (1998:808). 
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MOTIV TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER – VSO TIMSÄLVEN 

PETROLEUMPRODUKTER 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av 

petroleumprodukter inte får förekomma annat än för att försörja bostads- och 

jordbruksfastigheter med olja och att det i sådana fall krävs tillstånd. För sekundär skyddszon 

bör föreskrivas att det krävs tillstånd för sådan hantering av petroleumprodukter som på kort 

eller lång sikt kan motverka syftet med skyddet. Myndigheten bör ange i föreskrifterna vilken 

hantering som avses.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon:  

Nyetablering av lagringsplatser för petroleumprodukter är förbjuden. Lagring av 

petroleumprodukter på befintlig lagringsplats får inte förekomma utan tillstånd. 

All övrig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter är förbjuden. Undantaget 

från förbud är hantering av petroleumprodukter för hushållsändamål, tankning av fordon, 

cisterner o.dyl, samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. båt och 

arbetsmaskiner) nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte längre 

är i bruk (skrotfordon). 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter får inte förekomma utan tillstånd. 

Undantaget från krav på tillstånd är hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av 

befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, för hushållsändamål, tankning av fordon, cisterner 

o.dyl, samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. båt och arbetsmaskiner) 

nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte längre är i bruk 

(skrotfordon). 

MOTIVERING 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon motsvarar i stort sett nivån i 

Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. 
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Projektgruppen bedömer att hantering av stora mängder petroleumprodukter nära vattendrag 

utgör en betydande risk för vattentäkten. Det är därför mycket olämpligt bl.a. att nyetablera 

lagringsplatser för petroleumprodukter i primär skyddszon. Av den anledningen föreslås förbud. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

lagring av brandfarliga vätskor gäller i vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd för 

cisterner eller lösa behållare som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska. Undantaget är 

befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar. Genom krav på tillstånd för 

befintlig lagring av petroleumprodukter ges tillståndsmyndigheten möjlighet att ställa krav på 

relevanta skyddsåtgärder som exempelvis sekundärt skydd. 

Emellertid är inte avsikten att förbjuda transport av mer än 50 liter petroleumprodukter i primär 

skyddszon eller att transport av mer än 250 liter i sekundär skyddszon ska kräva tillstånd, varför 

transport inte ingår i definitionen av hantering i §1 Definitioner. 

BEKÄMPNINGSMEDEL 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av 

kemiska bekämpningsmedel förbjuden. För sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på 

tillstånd för hantering av kemiska bekämpningsmedel.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom 6 m från vattendrag och sjö samt inom 2 m från 

täckdikningsbrunnar är förbjuden. Inom övriga delar av primär skyddszon är annan hantering än 

spridning av bekämpningsmedel förbjuden. För spridning inom dessa delar av primär skyddszon 

krävs tillstånd. Undantaget från förbud och krav på tillstånd är privatpersons hantering för 

normalt husbehov inomhus. 

Jord- eller vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. 

Sekundär skyddszon: 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från 

krav på tillstånd är privatpersons hantering för normalt husbehov. 

Vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. 

MOTIVERING 

Restriktionsnivån för hantering av bekämpningsmedel i föreslagen föreskrift för primär 

skyddszon är lägre än nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskydds-

områden.  
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Anledningar till att projektgruppen föreslår en lägre restriktionsnivå är att: 

- Andelen jordbruksmark i avrinningsområdet är begränsad. 

- Bekämpningsmedel inte har påvisats i råvattnet. 

- Föreskriften innebär att annan hantering än spridning av bekämpningsmedel blir 

förbjuden inom hela den primära skyddszonen. Påfyllning, lagring, tvätt av spruta mm 

får därför inte göras i den primära skyddszonen. 

- Vid tillståndsprövning kan nämnden för miljöfrågor bl.a. förbjuda preparat som är 

olämpliga, vid behov öka skyddsavstånd till öppet vatten samt begränsa intensiteten av 

sprutningen.  

Projektgruppen har gjort bedömningen att hantering av en produkt som redan är besprutad inte 

ingår i formuleringen ”hantering av bekämpningsmedel”. Därför regleras jord- och 

vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor separat.  

VÄXTNÄRINGSÄMNEN 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”För yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen i vattenskyddsområde bör föreskrivas om 

krav på tillstånd.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon: 

För lagring av växtnäringsämnen krävs tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är lagring av 

konstgödsel. 

Spridning av stallgödsel och slam inom 6 m från vattendrag och sjö, samt inom 2 m från 

täckdikningsbrunnar, är förbjuden.  

MOTIVERING 

Genomförda analyser på råvattnet med avseende på kväve och fosfor indikerar relativt låga 

halter och parametrarna utgör inget betydande problem i vattenberedningen. Därför regleras 

inte spridning av växtnäringsämnen (förutom stallgödsel och slam) eller lagring av konstgödsel. 

Vad gäller lagring av växtnäringsämnen i primär skyddszon bedöms det vara osannolikt att det 

kommer att bli aktuellt. Konstgödsel lagras i stor säck, som töms direkt i spridaren. Detta i 

kombination med att kostnaden för konstgödsel är hög innebär att det inte sker några 

nämnvärda utsläpp. Miljökontoret bedömer att man inte kommer att ställa några krav på villkor i 

eventuella tillstånd för lagring av konstgödsel. Ett krav på tillstånd skulle således endast 

medföra ökad administration för miljökontoret och berörda verksamhetsutövare och ökade 

kostnader för verksamhetsutövare. 
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Lagring och spridning av stallgödsel och slam nära vattendrag och sjö har emellertid bedömts 

vara en risk för dricksvattenförsörjningen. Det är främst risken med spridning av patogener som 

har föranlett regleringen, men även läckaget av närsalter. Dock kan mycket smala kantzoner ge 

god effekt med avseende på växtnäring. Det är därför rimligt med ett relativt kort avstånd från 

vattendrag och sjö med förbud mot spridning av stallgödsel och slam.  

Projektgruppen har bedömt att kantzoner även har en effekt på patogener, bl.a. genom 

kantzonernas fördröjande effekt vilken innebär att patogener exponeras för UV-ljus och 

predatorer. Vidare anser Karlskoga kommun och Karlskoga Miljö att tillståndsplikt för spridning 

av stallgödsel och slam i hela den primära skyddszonen skulle medföra för mycket 

administration för miljökontoret och jordbrukarna. 

DJURHÅLLNING 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon: 

Hållning (inkl. bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, samt av hov- och 

klövbärande djur, får inte förekomma utan anmälan vid hållning av fler än två djurenheter.  

MOTIVERING 

Strandbetande djur (och djur som av annan anledning vistas nära vattendrag) och gödsel kan 

vara en källa för vattenburen smitta. Bl.a. kan spridning av cryptosporidium ske. 

Cryptosporidium tillhör gruppen protozoer (encelliga djur) och förekommer över hela världen 

som parasit i tarmkanalen på ett stort antal däggdjur, bl.a. människor och tamdjur. Organismen 

bildar runda mycket motståndskraftiga 4-7 µm stora oocystor, vilka fungerar som 

spridningsorgan. Dessa transporteras lätt och överlever i ca åtta månader. Oocystor kan finnas i 

sjöar och vattendrag, i simbassänger och i låg grad, eller vid missöden, även i dricksvatten. 

Parasiten förorsakar mag-tarmbesvär och ger svår diarré under 2-15 dygn. Företrädesvis 

angrips unga individer, som 1-3 veckor gamla kalvar och yngre barn. Oocystor lämnar 

värddjuret med avföringen, nästan uteslutande under sjukdomstiden då mängden oocystor som 

sprids kan vara mycket stor (flera miljarder per dag). Endast ett fåtal oocystor behövs för att 

parasiten ska etablera sig i värddjuret. 

Ytvattenförorening av cryptosporidium kan ha flera källor; avlopp, slamspridning, djurgödsel från 

jordbruk, badande barn och från vilda djur. Normala desinfektionsåtgärder, t.ex. klorering, har 

ingen avdödande effekt. De ämnen som effektivast avdödar oocystor är ultraviolett ljus och 

ozon. Hantering och spridning av rötslam utgör en avsevärd risk för smittspridning. 

Cryptosporidius förekommer även hos kalvar och lamm, vilket är känt sen länge.  

En genomgång av riskfaktorer för vattenverk vid Mälaren 2002 resulterade i bedömningen att 

strandbete som källa till smittspridning är så försumbar att den kan anses som obefintlig. 

Jordbrukets gödsling bedömdes som en viktig smittkälla, med hänvisning till att 85 % av 
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åkermarken i området gödslades. Emellertid var bara 25 % av gödseln på den studerade 

arealen stallgödsel. 

Nedan redovisas ett utdrag ur Ruist, E., 2008. Strandbete och dess påverkan på 

råvattenkvaliteten. En kunskapsöversikt. Ekologisk Zoologi, Zoologiska Institutionen, Göteborgs 

Universitet: 

”Smittämnen som virus, bakterier och protozoer kan nå dricksvattenförekomster genom 

spridning av avföring från människor och djur. Mänskligt avlopp är den största källan till 

smittspridningen men smittämnen kan också spridas via avrinning från gödselpåverkad 

åkermark och från betesmark eller från djur som har direkt tillgång till ytvatten. 

Strandängar hålls ofta öppna med bete och miljöer med höga naturvärden som en del arter är 

helt knutna till. Dessa miljöer är mycket viktiga för att kunna uppnå miljömålen Ett rikt 

odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det finns en möjlighet att åtgärderna för dessa 

miljömål och miljömålet Levande sjöar och vattendrag och delmål 3 om vattenförsörjningsplaner 

kan stå i konflikt med varandra.  

De smittämnen som är av betydelse i samband med strandbete och smittspridning till ytvatten 

är Campylobacter, patogena E. coli, VTEC/EHEC, norovirus, sapovirus, Cryptosporidium och 

Giardia. Mycket kunskap saknas fortfarande vad gäller smittvägar, smittkällor och den 

zoonotiska potentialen hos varianter av olika smittämnen men forskningsutvecklingen är stor 

och de analysmetoder som finns idag ger goda möjligheter till ökade kunskaper kring dessa 

smittämnen inom de närmaste åren. Hälsobetydelsen och riskacceptansen för de olika 

smittämnena i Sverige är inte tydliga och kommer att vara viktiga för frågan.  

Djurens avstånd till vattnet och direkta tillgång till vattenytan, tätheten av djur, djurens ålder 

samt djurslag är faktorer som är möjliga att påverka vid strandbete och som troligtvis kan 

minska risken för vattenburen smitta orsakad av betande djur. Det skulle kunna vara möjligt att 

hålla strandängar vid ytvattentäkter öppna med slåtter i stället för med bete, dock kan det finnas 

svårigheter kring att säkerställa att strandängar hålls öppna vid ett betesförbud. Kraftig 

nederbörd är den i särklass viktigaste faktorn för spridningen av vattenburen smitta, i ett 

förändrat klimat kommer den typen av nederbördsförhållanden bli vanligare och risken för 

smittspridning kommer att öka.  

Samtidigt som smittkällan i form av strandbetande djur bör kanske ges rimliga proportioner till 

andra mer betydelsefulla källor så framhålls det att frågan bör hanteras med ett försiktighets-

perspektiv av WHO och i EGs ramdirektiv för vatten. Samma problematik berör dessutom inte 

bara dricksvatten utan även badvattenkvalitet och smittorisken för djurbesättningarna. Hur 

frågan vidare hanteras kan komma att påverka den biologiska mångfalden och möjligheten att 

uppnå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.” 

Som anges ovan påverkar troligen djurens avstånd till vattnet och direkta tillgång till vattenytan, 

tätheten av djur, djurens ålder samt djurslag risken för vattenburen smitta orsakad av betande 

djur. Krav på anmälan medför att kommunen erhåller information om var och hur det 

förekommer djurhållning nära vattendrag (inom primär skyddszon). 
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AVVERKNING OCH UPPLAG AV TIMMER 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär och sekundär skyddszon 

permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. I sekundär skyddszon bör upplag från en 

avverkningssäsong få förekomma. För tillfälliga sådana upplag i primär skyddszon bör 

föreskrivas om krav på tillstånd.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon: 

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget 

från tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt husbehov, inkl. upplag av biobränsle för 

uppvärmning av den egna fastigheten. 

Sekundär skyddszon: 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, utan tät täckning, får inte 

förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt 

husbehov, inkl. upplag av biobränsle för uppvärmning av den egna fastigheten. 

MOTIVERING 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon är lägre än nivån i 

Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. 

Upplag i primär skyddszon bedöms vara olämpliga, främst med tanke på den hantering 

(transporter mm) som upplaget medför. Finns det emellertid, av någon anledning, ett stort 

behov av att ha ett upplag i primär skyddszon (d.v.s. om upplaget inte kan placeras längre bort 

än 50 m från vattendrag) får verksamhetsutövaren söka tillstånd för upplaget. 

Någon reglering av avverkning föreslås inte. De risker som avverkning medför är främst 

förknippade med de maskiner som används (d.v.s. risk för läckage av hydraulolja, drivmedel 

etc). Vidare är nämnden för miljöfrågor remissinstans till Skogsstyrelsen vid större avverkningar. 

Således finns möjlighet att påverka om behov finns. Hantering av petroleumprodukter regleras 

emellertid under en annan paragraf och projektgruppen har bedömt att det är tillräckligt.  

AVLOPPSVATTEN SAMT HANTERING AV AVFALL 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas om förbud mot ytterligare 

infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten i primär 

skyddszon. För sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för sådana 

anläggningar.” 
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”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att upplag av avfall eller av snö som härrör 

från trafikerade ytor i en skyddszon inte får förekomma i en skyddszon med strängare 

föreskrifter.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon 

För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll 

och från gemensamhetsanläggningar samt för utsläpp av annat avloppsvatten än 

hushållsspillvatten och dagvatten krävs tillstånd. 

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. 

Anläggningar för avloppsvatten, som ej är försedda med larm för bräddning där larmet är 

vidarekopplat till bemannad larmcentral, är förbjudna. Undantaget från krav på larmanordning är 

enskilda anläggningar dimensionerade för färre än 10 pe och dagvattenanläggningar. 

Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor får inte ske utan förgående 

rening. Undantag gäller utsläpp från ytor som utgörs av tomtmark eller lokalgator utanför 

detaljplanelagt område, från parkeringsplatser med en yta mindre än 100 m2 eller om det är 

uppenbart att utsläpp kan göras utan risk för förorening av ytvatten. 

För tillfälliga och permanenta upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd 

miljöstatus krävs tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är tillfälliga upplag där det är 

uppenbart att det inte föreligger risk för förorening av ytvatten. 

Sekundär skyddszon 

För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll 

och från gemensamhetsanläggningar samt för utsläpp av annat avloppsvatten än 

hushållsspillvatten och dagvatten krävs tillstånd.  

För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. 

Utsläpp av dagvatten från nya och ombyggda hårdgjorda ytor får inte ske utan förgående 

rening. Undantag gäller utsläpp från ytor som utgörs av tomtmark eller lokalgator utanför 

detaljplanelagt område, från parkeringsplatser med en yta mindre än 100 m2 eller om det är 

uppenbart att utsläpp kan göras utan risk för förorening av ytvatten. 

För tillfälliga och permanenta upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd 

miljöstatus krävs tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är tillfälliga upplag där det är 

uppenbart att det inte föreligger risk för förorening av ytvatten. 
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MOTIVERING 

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för avloppsanordningar i primär skyddszon är lägre än 

nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. 

Utsläpp av näringsämnen via avlopp medför inte några betydande problem vid 

dricksvattenframställningen. Problemen är snarare kopplade till att det via avloppsanordningar 

kan ske utsläpp av andra föroreningar, t.ex. mediciner, lösningsmedel samt patogener. 

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ställs krav på tillstånd för 

avloppsanordningar till vilka vattentoaletter kopplas, vidare ställs det krav på anmälan för 

avloppsanordningar för BDT-vatten samt krav på anmälan för ändringar av avloppsanordningar. 

Enligt 5 § i ovan nämnda förordning är det förbjudet att, om verksamheten eller åtgärden har 

beteckningen A eller B, utan tillstånd enligt miljöbalken släppa ut avloppsvatten.  

Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (2016:17) om små avloppsanläggningar kan 

miljökontoret vid bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och tillståndsprövning i varje enskilt 

fall relatera skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd för den enskilda anordningen till 

en normal eller hög skyddsnivå. Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras 

utifrån naturgivna och andra förutsättningar i området. Andra förutsättningar bör kunna vara att 

anordningen är inom ett vattenskyddsområde. Hög skyddsnivå medför automatiskt vissa krav. 

Det är därför lämpligt att införa krav på tillstånd gällande etablering av infiltrationsanläggningar, 

så kommunen får möjlighet att i varje enskilt fall bedöma vilken skyddsnivå som krävs. Vidare 

anser projektgruppen att det ska krävas tillstånd för anmälningspliktiga ändringar av 

avloppsanordningar. 

Dagvatten kan innehålla bl.a. tungmetaller, olja, PAH (polyaromatiska kolväten) och 

näringsämnen. Utsläpp av dagvatten kan medföra att vattentäktens vattenkvalitet påverkas 

negativt. Dagvatten från hårdgjorda ytor kan dessutom avrinna snabbt till vattendrag. Uppstår 

ett utsläpp av flytande förorening på en hårdgjord yta, t.ex. i samband med olycka, kan 

föroreningen således nå vattendrag på kort tid. Genom förbud mot utsläpp av dagvatten från 

nya och ombyggda hårdgjorda ytor minskar sannolikheten för påverkan på vattentäkten.  

Upplag av massor eller avfall som innebär risk för förorening av ytvatten är per definition 

olämpliga i ett vattenskyddsområde och omfattas därför av skyddsföreskrifterna.  

VÄGHÅLLNING 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att i primär och sekundär skyddszon upplag av 

asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudna. I primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd 

för spridning av vägsalt”. 
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PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. 

Sekundär skyddszon 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. 

MOTIVERING 

Projektgruppens föreslag till skyddsföreskrift för primär skyddszon har lägre restriktionsnivå än 

Naturvårdsverkets allmänna råd, eftersom tillstånd inte krävs för spridning av vägsalt. 

Anledningen till detta är att spridning av vägsalt inte bedöms utgöra någon betydande risk för en 

ytvattentäkt som Timsälven.  

Projektgruppens förslag till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har något lägre 

restriktionsnivå än Naturvårdsverkets allmänna råd, eftersom upplag inte förbjuds. Anledningen 

till detta är att projektgruppen bedömer att det, med skyddsåtgärder, finns möjlighet att lagra 

asfalt, oljegrus och vägsalt utan betydande risk för vattentäkten. 

TÄKTVERKSAMHET 

NATURVÅRDVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i primär 

skyddszon. För husbehovstäkter i ett vattenskyddsområde bör föreskrivas krav på tillstånd. 

Oljespill får ej förekomma. Det bör även föreskrivas att tillfartsvägar till täkter så långt som 

möjligt vara avspärrade.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon 

Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken, t.ex. 

husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. 

MOTIVERING 

Anledningen till att materialtäkt regleras i primära skyddszonen är att det ger möjlighet för 

tillståndsmyndigheten att sätta upp villkor för verksamheten, t.ex. avseende uppställning av 

fordon, som får ses som en av de större riskerna för vattenförorening med täktverksamhet. 
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ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN OCH RENSNING 

NATURVÅRDVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskivas att schaktningsarbete, t.ex i samband 

med vägbyggen eller i annat byggande, och muddring inte får utföras utan tillstånd. För pålning, 

spontning och underjordsarbete bör föreskrivas om krav på tillstånd i primär skyddszon.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon 

Schaktningsarbeten, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan tillstånd.  

Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan på ett område för större 

anläggningsarbeten än grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbete i samband med 

ledningsarbete och mindre vägunderhåll omfattas ej av tillståndsplikt. 

Rensning, i sjöar och vattendrag som anges på fastighetskartan, får inte utföras utan anmälan. 

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är förorenade är 

förbjuden.  

Sekundär skyddszon 

Rensning, i sjöar och vattendrag som anges på fastighetskartan, får inte utföras utan anmälan. 

Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är förorenade är 

förbjuden.  

MOTIVERING 

Anledningen till att projektgruppen önskar en reglering av rensning, trots att rensning omfattas 

av annan lagstiftning, är en incident i Kilstabäcken 2009. I det fallet hade verksamhetsutövaren 

sen tidigare en vattendom och, enligt Länsstyrelsen och verksamhetsutövaren, 

underhållsansvar, i enlighet med 11 kapitlet 17 § miljöbalken. Verksamhetsutövaren 

genomförde muddring/rensning i Kilstabäcken längs en sträcka av ca 3500 m. Personal från 

Karlskoga Miljö noterade av en händelse en oljehinna på Kilstabäckens vatten i samband med 

muddringen/rensningen och Räddningstjänsten satte upp oljeläns vid Kilstabäckens utlopp. Om 

huvudmannen hade fått kännedom om muddringen/rensingen i ett tidigt skede hade 

råvattenintaget kunnat stängas tills ”faran” var över. 

Grundtanken till föreskriften är att huvudmannen önskar få kännedom om ev. rensningar som 

genomförs inom vattentäktens skyddsområde och därmed, om det anses nödvändigt, stänga 

råvattenintaget. 
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ENERGIANLÄGGNINGAR 

NATURVÅRDVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att i primär skyddszon för ytvattentäkt krävs 

tillstånd för anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, 

uttag av vatten från berg och jord, samt även andra typer av borrningar som kan påverka 

vattenkvalitet.” 

PROJEKT GRUPPENS FÖRSLAG 

Primär skyddszon 

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur ytvatten får inte förekomma utan 

tillstånd.  

MOTIVERING 

Risken med energianläggningar i ytvattendrag bedöms främst vara förknippad med 

kollektorvätskan (”brine”). Helst vill man inte ha glykol, utan etanol som vid ett eventuellt läckage 

utgör en betydligt mindre risk för ytvattentäkten. Om etanol används borde det finnas möjlighet 

att få tillstånd. Därmed föreslås tillståndsplikt i primär skyddszon.  

Energianläggningar i berg och jord bedöms inte utgöra någon nämnvärd risk för ytvattentäkter 

och har därför inte reglerats i skyddsföreskrifterna. Anläggande (borrning och ev. hydraulisk 

spräckning) av energianläggningar i berg och jord kan bl.a. medföra ökad grumlighet i 

grundvattnet. Det kvarstående borrhålet utgör en spridningsväg för föroreningar mellan 

markytan och grundvattnet. I fallet energianläggning i berg kan relikt havsvatten påträffas. 

Läckage av brine kan ske från kollektorslangen till grundvattenmagasinet. Ingen av dessa risker 

bedöms motivera reglering av energianläggningar i berg och jord vad gäller en ytvattentäkt. 

TRANSPORT OCH UPPSTÄLLNING AV FARLIGT GODS  

NATURVÅRDVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon transport av 

farligt gods får ske endast på anvisade transportleder”. 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär och sekundär skyddszon 

Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan tillstånd på andra vägar 

än de som särskilt anvisats för transport av farligt gods. 
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Uppställning av tankbil med farligt gods, på annan plats än av kommunen anvisad, får inte ske 

utan tillstånd. Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två 

timmar. 

MOTIVERING 

Olyckor med farligt gods kan medföra långtgående konsekvenser för vattenförsörjningen och 

projektgruppen anser att transporter av farligt gods utgör en betydande risk för vattentäkten. 

Transporter till fastigheter inom vattenskyddsområdet är svåra att undvika. Däremot bör 

transporter genom skyddsområdet relativt enkelt kunna undvikas.  

Projektgruppen anser vidare att det är olämpligt att parkering/uppställning av fordon med farligt 

gods sker under någon längre tid inom vattenskydds-området.  

FORDONSTVÄTT 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär och sekundär skyddszon 

Fordonstvätt (inkl. båttvätt) med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på andra 

platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare, är förbjuden. 

MOTIVERING 

Det är inte bara är avfettningsmedlet i sig som utgör en risk för försämrad vattenkvalitet utan 

också de ämnen som "fettas av" från fordon. Om fordonstvätt med avfettningsmedel o.dyl. ska 

bedrivas inom primär eller sekundär skyddszon för en vattentäkt bör det göras på en plats där 

föroreningarna förhindras att nå vattentäkten.  

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

NATURVÅRDVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att i primär skyddszon sådan miljöfarlig 

verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten inte får etableras. I sekundär 

skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.” 

PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG 

Primär och sekundär skyddszon 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken 

krävs tillstånd. 

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 

kap. miljöbalken krävs anmälan. 
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Tillstånd eller anmälan enligt ovan krävs dock inte om det är uppenbart att den miljöfarliga 

verksamheten kan förekomma utan risk för förorening av ytvatten. 

MOTIVERING 

Projektgruppen förslår inte förbud i primär skyddszon. Anledningen till detta att projektgruppen 

förutsätter att tillståndsmyndigheten i samband med tillståndsprövning tar ställning till hur 

riskerna för yt- och grundvatten bäst regleras och därefter föreskriver relevanta villkor.  

TRAFIK PÅ SJÖ OCH VATTENDRAG 

Båttrafik utgör en risk för vattentäkten, t.ex. genom att utsläpp sker från båtmotorerna och 

genom att det kan ske utsläpp i samband med tankning (dropp, spill eller olyckor). Från 

båtmotorer sker utsläpp av bränsle, smörjolja (främst tvåtaktsmotorer) och avgaser i vatten. 

Generellt ger tvåtaktsmotorer upphov till mer omfattande utsläpp än fyrtaktsmotorer. T.ex. går 

upp till 30% av bränslet i en tvåtaktsmotor oförbränt vidare ut till vatten och luft (källa: 

www.snf.se). Läckage från motorbåtar medför att föroreningarna direkt når det öppna vattnet, till 

skillnad från läckage på land. Det förekommer således ingen barriär mellan läckagepunkten och 

vattnet.  

Projektgruppen föreslog i ett tidigt skede föreskriften ”Framdrivning av fordon med tvåtakts 

förbränningsmotor, av årsmodell XX eller äldre, på vattendrag eller sjö, med annan typ av 

drivmedel än alkylatbensin eller därmed jämförbara bränslen, är förbjuden.”  

Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb, KBMK, som ingick i referensgruppen, framförde att de har 

varit i kontakt med tillverkare av tvåtaktsmotorer och att tillverkarna inte kan ange något särskilt 

årtal för när tvåtaktsmotorer började släppa ut mindre bränsle. Därför ströks förslaget. 

Vidare informerade KBMK om att båtklubbarnas medlemmar mestadels har fyrtaktsmotorer och 

att de flesta inombordare är fyrtaktare. Det är främst mindre båtar vid fritidshus som har 

tvåtaktsmotorer.  

Kommunen och huvudmannen har utifrån ovan, istället för att införa förbud i föreskrifterna, valt 

att informera om "klokt miljövänligt båtanvändande" t.ex. vid småbåtshamnar och 

iläggningsplatser för att öka förståelsen för de risker som finns för vattentäkten. Projektgruppen 

rekommenderar att verksamhetsutövare och boende får information vart femte år. 

 









 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

REGLEMENTE Sida 1 (2) 

Datum 

2017-xx-xx 
Diarienummer 

KS 2017-xxxx 

      Fastställt av 

Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig 

Processtödjare 

 

Reglemente avseende bidrag för enskilda vägar 
Regler för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar inom Storfors kommun. Blankett för 

ansökan finns på Storfors kommuns hemsida. 

Kriterier för ansökan 
- Vägen ska betjäna permanentboende. Bidrag utgår inte till vägar som till exempel 

betjänar fritidsbebyggelse, vägar som ägs av bolag, statlig eller kyrklig förvaltning, 

vilka till övervägande del användes för virkestransporter. 

 

- Bidrag betalas ut till den del av vägen som ligger i Storfors kommun.  

 

- Vägen ska underhållas på ett tillfredställande sätt samt hållas öppen för allmän trafik 

under såväl sommar- som vinterhalvåret. Vägen får stängas för tjällossning för att 

undvika skador. 

 

- För vägsträcka understigande 150 meter ges inte bidrag, olika vägar får inte läggas 

samman i en ansökan.  

 

- Vid flera ägare av en väg är det upp till sökande att samordna sina ansökningar för att 

inte söka dubbelt. 

 

- Vid förändring av ansökt väglängd eller om det är första gången ansökan görs för 

vägen ska karta med markering av vägen bifogas ansökan. 

 

- Ansökan ska vara Storfors kommun tillhanda senast den 28 februari för ansökan 

gällande tidigare år (dvs. 28 februari 2018 för ansökan gällande 2017). Det går inte att 

söka bidrag mer än ett år tillbaka.  

 

- Den som ansöker om vägbidrag ska vara ägare till vägen eller företräda ägaren. Att 

sökanden är ägare till vägen eller företräder ägaren kan komma att behöva stärkas om 

kommunen begär detta. 

Utbetalning av bidrag 
- De första 150 meterna av väglängden räknas bort. En väg som är 1000 meter lång får 

med andra ord bara bidrag för 850 meter. 

 

- Hur stort bidraget blir baseras på den budget kommunfullmäktige avsatt för ändamålet 

samt hur mycket väglängd som det totalt ansökts om bidrag för. 

 

- Bidraget betalas i regel ut inom två månader efter den 28 februari. 

  

https://varmland.ondemand.formpipe.com/Asp/SearchCaseForm_D.asp


 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 2 (2) 

 

Beräkningsregler 

Formel för uträkning av bidrag 

K / KSK = X 

B ∙ X = Y 

Y / K = BMU 

B – SK = Z 

Z / U = BPU 

 

K Väglängd vägar med enbart kommunalt bidrag   

SK Väglängd vägar med statligt och kommunalt bidrag   

KSK Total väglängd     

B Budget      

U Trafikverkets totala beräknade underhållskostnad   
X Procent av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag   

Y Kr av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag   

BMU Kr per meter kommunen ger i bidrag till vägar med enbart kommunalt bidrag 

Z Budget till vägar med statligt och kommunalt bidrag   

BPU Procent av underhållskostnad som kommunen ger i bidrag till vägar med statligt 

och kommunalt bidrag 

Exempel 

Förutsättningar: 

 

Vägar med enbart kommunalt bidrag   20 000 meter 

Vägar med statligt och kommunalt bidrag 80 000 meter 

Total längd på vägar   100 000 meter 

 

Budget    400 000 kr 

 

Trafikverkets totala beräknade underhållskostnad 2 000 000 kr  

 

Uträkning: 

20 000 / 100 000 = 0,2  procent av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag 

400 000 ∙ 0,2 = 80 000  kr av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag  

80 000 / 20 000 = 4  kr per meter till vägar med enbart kommunalt bidrag 

400 000 – 80 000 = 320 000 budget till vägar med statligt och kommunalt bidrag 

320 000 / 2 000 0000 = 0,16 procent av underhållskostnad som kommunen står 

för till vägar med statligt och kommunalt bidrag 











 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

Datum 

2017-08-16 

 

Diarienummer 

      

 Handläggare 

Tommy Svärd 
Beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

 

 

Utökning av budget för anställning av resursperson till teknisk drift 
 

Teknisk drift har inom egen budget under 3 månader haft en resursanställning för att avlasta 

befintlig personal. 

 

Resurspersonen teknisk drift har haft inne är bidragsberättigad från arbetsförmedlingen, 

bidragets storlek täcker 68 % av den totala kostnaden. 

Resurspersonen har utbildningar som krävs för att kunna köra lastbil, hjullastare, kran, m.m. 

 

Teknisk drift önskar att tjänsten blir permanent. Tjänsten skulle avlasta ordinarie personal och 

på så vis öka servicen till Stiftelsen Björkåsen och invånarna i Storfors kommun. 

Finansiering 

Utöka budgetram 2018 med 125 000 kronor på verksamhet 9219 Gator, park, fastighet.  

Utöka budget 2017 med 32 000 kronor för årets sista 3 månader på verksamhet 9219 Gator, 

park, fastighet från 9703 utvecklingsmiljonen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

Utöka budgetramen för teknisk drift med 125 000 kronor för 2018 och 32 000 kronor för 2017 

för att möjliggöra anställning av en resursperson. 

 

 

 

Tommy Svärd 

Enhetschef Teknisk drift 

 

Beslutet ska skickas till 

Tommy Svärd 







 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

Datum 

2017-08-10 
Diarienummer 

Klicka här för att ange text. 

 Handläggare 

Oskar Eklöf 
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

 

Gallringsbeslut patientjournaler 
På grund av en begynnande platsbrist i arkivet finns ett behov av att gallra äldre 

journalhandlingar som förvaras i arkivets sekretessavdelning. Med anledning av det behövs 

ett gallringsbeslut för handlingarna från ansvarig arkivmyndighet, i det här fallet 

kommunstyrelsen. 

 

I gällande dokumenthanteringsplan antagen av Välfärdsnämnden 2012-02-27 (VFN 2012/22) 

står följande: 

 

Patientjournaler, oavsett vilka personalgrupper som skriver i dem, bevaras. De bör finns kvar 

under patientens livstid och därefter till forskningens förfogande. I de fall en 

patientjournalhandlings framställs i flera exemplar bevaras huvudexemplaret i 

patientjournalen, övriga exemplar gallras vid inaktualitet. 

 

Det innebär att nuvarande dokumenthanteringsplan inte tillåter någon gallring av 

handlingarna. Ett större arbete med att revidera samtliga dokumenthanteringsplaner pågår 

men det är ett stort jobb som också ska överensstämma med den till våren 2018 nya 

dataskyddslagstiftningen.  

 

Eftersom att det redan nu föreligger ett behov att gallra bör ett gallringsbeslut tas om att gallra 

patientjournaler där det passerat 10 år sedan sista händelse bortsett från journaler för personer 

födda på dag 5, 15 och 25 som bevaras i forskningssyfte. Ett sådant gallringsbeslut ligger i 

linje med de råd för bevarande och gallring som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

ger ut. Det överensstämmer också med rådande lagstiftning i form av Patientdatalag 

(2008:355) som förskriver att: 

 

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i 

handlingen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än tio år.  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens vård och omsorgsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Gallra patientjournaler där det gått tio år eller mer efter det att den sista uppgiften fördes in i 

handlingen. Patientjournaler för individer födda dag 5, 15 och 25 bevaras. 

 

 

Oskar Eklöf 

Processtödjare 

 

Beslutet ska skickas till 

Oskar Eklöf 















 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

Datum 

2017-08-16 
Diarienummer 

      

 Handläggare 

Oskar Eklöf 
Beslutsinstans 

KSLU 

 

Motion från Centerpartiet i Storfors 
Håkan Larsson (c) yrkar att Storfors kommun utreder förslaget att kunna servera andra än 

eleverna vid bespisningar på Bjurtjärns skola och Vargbroskolan. 

Beslutsunderlag 

Motion från Centerpartiet Storfors (2016-10-23) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut: 

 

Motionen har mottagits och förslaget kommer att utredas tillsammans med tidigare mottagen 

motion från Christina Skogsström (s) om att öppna upp köken för tillagning av skolmat på 

skolbespisningarna i Bjurtjärn och Vargbroskolan. 

 

 

 

Oskar Eklöf 

Processtödjare 

 



Motion från Centerpartiet Storfors 
 

 

 

Om motion om att öppna upp köken för tillagning av skolmat på skolbespisningarna i 

Bjurtjärn  och Vargbroskolan antas. Föreslår Centerpartiet i Storfors att det också ska vara 

möjligt att servera lunch till andra än skolans elever och personal till samma pris som på 

Hammargården. 

 Att ung o gammal möts vid måltid är positivt. Det är även bra för de boende i Bjurtjärns som 

idag åker upp till Hammargården för att äta. 

 Vi yrkar: 

 Att Storfors kommun utreder förslaget att kunna servera andra än eleverna vid 

bespisningarna på Bjurtjärns skola o Vargbroskolan. 

 Storfors 23/10-16.  För Centerpartiet i Storfors.  

 

 

 

Håkan Larsson 
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