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Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 14 januari. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 

   

3 Yttrande över utredningen En god 
kommunal hushållning, SOU 2021:75 
09:05-09:15 
 

Föredragande: 
Erica Bjärsved 
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2021/1199 
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9 SIMBAs politiska samverkansplan för 
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jordbruksmarken i Stenungsunds 
kommun 
10:45-11:00  
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Föredragande: 
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Stefan Svedhem 
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2018/447 
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18 Återrapportering - Sammanställning av 
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för besöksnäringens utveckling 2022-
2030 
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20 Årsplanering för allmänna utskottet 
2022 
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2021/931 
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Helena Cessford 
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Benny Ankargren 
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25 Tillfälligt öppethållande av 
Hasselbackens förskola 
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Föredragning: 
Benny Ankargren 
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PAUS 15:15-15:25 

   

26 Svar på återremiss - uppdrag från 
kommunstyrelsen att förenkla processen 
för bostadsanpassningsbidrag  
15:25-15:35 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling, 
Martin Ladfors 
 

KS 
2020/688 

 

27 Revidering av riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap 
15:35-15:40 
 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 

KS 
2021/640 
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28 Svar på motion om handlingsplan för 

arbete mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds 
kommun, initierad av Maria Renfors 
(M) 
15:40-15:45 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/69 

 

29 Revidering av styrdokument för intern 
kontroll 
15:45-16:00 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/539 

 

30 Policy för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet 
16:00-16:05 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2019/297 

 

31 Permanent tillåtande för 
kommunstyrelsen och utskotten att 
sammanträda på distans 
16:05-16:10 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2019/585 

 

32 Utökning av ramar i budget 2022 
16:10-16:20 

Föredragning: 
Erica Bjärsved 

KS 
2021/305 
 

 

33 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ledamot i folkhälsorådet - Conny 
Nilsson (V) 
16:20-16:25 
 

 KS 
2021/88 

 

34 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ledamot i folkhälsorådet - Tony 
Holm  
16:25-16:30 
 

 KS 
2021/88 

 

35 Fyllnadsval av två ledamöter i 
folkhälsorådet 
16:30-16:35 
 

 KS 
2021/89 

 

36 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
16:35-16:40 
 
 
 

 KS 
2021/87 
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37 Anmälningsärende - Motion om att 

eliminera utsläpp av läkemedelsrester 
vid Strävliden, Lillemor Arvidsson (M) 
16:40-16:45 
 

 KS 
2021/1066 

 

38 Redovisning av delegationsbeslut 
16:45-16:50 
 

 KS 
2021/81 

 

39 Redovisning av ordförandebeslut 
16:50-16:55 
 
 

 KS 
2021/66 

 

40 Särskild information om SBRF (Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund) 
16:55-17:40 
 

Föredragning: 
Ordförande 
förbundsdirektionen, 
Agneta Pettersson 
Bell (ST) 

KS 
2021/506 

 

41 Utredning av förutsättningar för 
medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

 KS 
2021/506 

 

42 Regional information 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 

 

 KS 
2021/91 

 

43 Information från kommundirektör 
- Aktuell information om Covid-19 
- Visselblåsardirektivet 
 

 KS 
2021/90 
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Karolina Ringmark Till kommunstyrelsen 
Budgetekonom 
 
 
Yttrande över utredningen En god kommunal hushållning, SOU 
2021:75 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-12-30. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Finansdepartementet har bjudit in Stenungsunds kommun till att lämna synpunkter på 
betänkandet En god kommunal hushållning, SOU 2021:75.  
 
En särskild utredare har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk 
förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner 
och regioner. Syftet med utredningen har varit att ge kommuner och regioner goda 
förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för 
en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen har genomförts och ett 
betänkande är lämnat till regeringen. 
 
Svar på remissen ska lämnas via epost till finansdepartementet senast 10 januari 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun ser positivt på att en översyn har genomförts avseende regelverket för 
den ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner och instämmer i utredningens 
övergripande bild av sektorns ekonomiska situation och styrning. Utredningen har gett ett 
antal förslag på förändringar i regelverket för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner och Stenungsunds kommun har i bilagt yttrande lämnat synpunkter på förslagen i 
utredningen. 

Stenungsunds kommun bedömer att det finns enskildheter i utredningens förslag som innebär 
en alltför hög inskränkning i det kommunala självstyret som inte är motiverade utifrån den 
problembild som utredningen beskriver, i de fallen avstyrker Stenungsunds kommun 
utredningens förslag. Vidare lyfter Stenungsunds kommun fram de förslag som kommunen 
särskilt vill tillstyrka, det rör sig framför allt om förenklingar och förtydliganden i regelverket 
kring ekonomistyrningen i kommuner och regioner. 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser yttrande över en remiss från finansdepartementet och berör inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Yttrande 2021-12-30 
Betänkande - En god kommunal hushållning SOU 2021:75 
Remissmissiv En god kommunal hushållning SOU 2021:75 
Bilaga 3-6 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommunchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
fi.ofa.k@regeringskansliet.se 
karin.gustafsson@regeringskansliet.se 
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 Till Finansdepartementet 
 
 
 
Yttrande över utredningen En god kommunal hushållning, SOU 
2021:75 
 
Inledning  
Stenungsunds kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande. Stenungsunds kommun har tagit del av SKR:s yttrande i samma fråga och 
instämmer i huvudsak med SKR:s synpunkter. Nedan följer de synpunkter som Stenungsunds 
kommun särskilt vill lyfta fram. 

Inledningsvis vill Stenungsunds kommun passa på att framföra att det är alltför kort svarstid 
på denna remiss då det är en mycket omfattande utredning att ta del av. 

 
Övergripande utgångspunkter 
Stenungsunds kommun ser positivt på att en översyn har genomförts avseende regelverket för 
den ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner och instämmer i utredningens 
övergripande bild av sektorns ekonomiska situation och styrning.  

Stenungsunds kommun bedömer att det finns enskildheter i förslagen som innebär en alltför 
hög inskränkning i det kommunala självstyret som inte är motiverade utifrån den problembild 
som utredningen beskriver. Nedan kommenteras ett urval av förslagen utifrån dess 
huvudområden där vi särskilt vill tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag. Vi har kopplat 
våra kommentarer och förslag till den avsnittsindelning som finns i betänkandets avsnitt 6 och 
hänvisar till respektive avsnitt.  

 
Vikten av goda planeringsförutsättningar (avsnitt 6.2) 
Stenungsunds kommun delar utredningens bedömning om vikten av stabila 
planeringsförutsättningar från statens sida. Med dagens kortsiktiga styrning uppstår 
svårigheter redan i treårig budget och plan. Om staten vill skapa goda förutsättningar på lång 
sikt anser Stenungsunds kommun att staten behöver se över sina egna 
planeringsförutsättningar. Stenungsunds kommun vill därför understryka vikten av att staten 
intensifierar arbetet med att skapa goda förutsättningar för en långsiktighet för 
kommunsektorn.  

Utredningen hänvisar till att SKR presenterat en rapport om hur statsbidragen ska ge bäst 
effekt och Stenungsunds kommun delar SKR:s uppfattning. SKR har länge påtalat att medel 
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som tillförs kommuner och regioner från staten i första hand bör ges som generella och 
värdesäkrade statsbidrag. Vidare har SKR föreslagit att ett antal riktade statsbidrag bör 
avvecklas, i synnerhet sådana som är kostnadsdrivande, för att motsvarande medel istället ska 
läggas in i det generella bidraget. Stenungsunds kommun ställer sig bakom förslagen från 
SKR.  

 
God kommunal hushållning (avsnitt 6.3)  
Stenungsunds kommun ser positivt på de förslag som bidrar till att stärka och tydliggöra 
behovet av långsiktighet i den ekonomiska planeringen samt tillstyrker att begreppet god 
ekonomisk hushållning ändras till god kommunal hushållning.  

Stenungsunds kommun tillstyrker utredningens förslag vad gäller att ett tioårigt program för 
god kommunal hushållning ska antas av fullmäktige. Stenungsunds kommun anser dock att 
införandet av detta ska träda i kraft först 1 januari 2024. 

Stenungsunds kommun anser, för att värna om det kommunala självstyret, att flera delar av 
regelverket borde knytas till det långsiktiga programmet och regleras där. Det gäller t.ex. 
fastställande av nivå för vad som utgör stark finansiell ställning för kommunen/regionen.  

Stenungsunds kommun tillstyrker att programmet för kommunal hushållning minst ska 
innehålla obligatoriska finansiella mål. Målen bör dock definieras tydligare än vad som 
framgår i utredningen för att säkerställa jämförbarheten av målen mellan kommuner och 
regioner. Målen bör också vara konsekventa när det gäller redovisning av pensionsåtagandet. 
Såsom vi har tolkat utredningens förslag ska ett av målen, soliditet, redovisas inklusive 
ansvarsförbindelsen och två av målen enligt blandmodellen, årets resultat och 
självfinansieringsgrad av investeringar. Stenungsunds kommun vill uppmärksamma att 
organisering av verksamhet, i förvaltning eller bolagsform, påverkar målen och försvårar 
jämförelser med andra kommuner.  

Stenungsunds kommun tillstyrker utredningens förslag om att mål för verksamheten inte ska 
sättas i programmet för god kommunal hushållning utan att man endast beskriver 
konsekvenser för verksamheten. 

 
Ekonomi i balans (avsnitt 6.4) 
Stenungsunds kommun vill betona att balanskravet ska ses som en lägsta godtagbar nivå för 
resultatet i kommuner. Dock är balanskravet inte likställigt med god kommunal hushållning 
och begreppen bör därför vara tydligt åtskilda i lagstiftningen.  

Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag om att helt ta bort möjligheten att 
hänvisa till synnerliga skäl för att inte återställa ett underskott. Vi anser att det bör finnas en 
möjlighet för kommunerna att hantera negativa balanskravsresultat. Med hög sannolikhet 
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kommer situationer även i framtiden uppstå där en kommun eller region behöver hantera ett 
negativt balanskravsresultat på grund av oförutsedda och extraordinära händelser. Vi föreslår 
därför att möjligheten att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa ett underskott utifrån 
dagens regelverk behålls men att det tydliggörs i vilka situationer synnerliga skäl kan 
tillämpas för att förhindra att det blir en godtycklig användning av begreppet.  

Stenungsunds kommun anser vidare att utredningens bedömning av nivån för stark finansiell 
ställning är orimligt hög och riskerar att på sikt motverka god kommunal hushållning. Vår 
hållning är att nivån och bedömningen av vad som är en stark finansiell ställning ska beslutas 
av fullmäktige inom ramen för det långsiktiga programmet för god kommunal hushållning 
och de lokala förutsättningarna i övrigt.  

Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet ska anges i direkt anslutning till posten årets 
resultat i resultaträkningen. Det är viktigt att skilja på externredovisningens syfte och 
balanskravets syften och att inte blanda ihop dessa. Stenungsunds kommun föreslår istället att 
balanskravsresultatet fortsatt redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse där 
möjligheten till kommentarer ger en högre grad av tydlighet för politiker och för den 
intresserade medborgaren.  

 
Resultatreserv (avsnitt 6.5) 
Stenungsunds kommun delar utredningens bedömning om att det ska ges möjlighet att spara 
överskott i en resultatreserv för att motverka balanskravets kortsiktiga perspektiv. För att 
kunna sikta mot en god kommunal hushållning måste det finnas utrymme för att hantera olika 
variationer i resultatet och behov som uppstår utöver den löpande verksamheten.  

Stenungsunds kommun föreslår att regelverket för att reservera medel till resultatreserven 
utformas på samma sätt som vad som idag gäller för att reservera medel till 
resultatutjämningsreserven, dvs. att vid negativt eget kapital får man reservera en mindre del 
av överskottet än om det egna kapitalet är positivt.  

Stenungsunds kommun avstyrker förslaget att resultatreserven ska redovisas som en delpost 
under eget kapital. Vi anser att en resultatreserv är en därav post till eget kapital.  

 
Konjunkturutjämning (avsnitt 6.6) 
Stenungsunds kommun ställer sig bakom utredningens konstaterande att det även 
fortsättningsvis finns ett stort behov av säkerhet för kommuner och regioner att i särskilt 
djupa konjunkturnedgångar kunna få statligt stöd för att förhindra snabba och kraftiga 
nedskärningar på kort tid i kommuner och regioner.  
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Stenungsunds kommun tillstyrker utredningens förslag att införa en statlig garanti för 
intäkterna i kommuner och regioner vid djupare konjunkturnedgångar. Vi tillstyrker också att 
resultatutjämningsreserven tas bort.  

Stenungsunds kommun vill betona vikten av tydlighet och transparens i de principer som ska 
gälla för garantimodellen. Det är viktigt med tydliga förutsättningar för kommunen så att 
garantin kan inordnas i den lokala ekonomistyrningen. 

 
Budget, räkenskaper och uppföljning (Avsnitt 6.7) 
Stenungsunds kommun ser positivt på utredningens förslag att kravet på att i budget ange 
särskilda mål och riktlinjer samt finansiella mål, med betydelse för god ekonomisk 
hushållning, tas bort. Utredningens förslag om att programmet för god kommunal hushållning 
ska innehålla en beskrivning av konsekvenser för verksamheten av de finansiella 
målsättningarna tydliggör att ekonomin utgör den yttre ramen för verksamhetens omfattning 
och kvalitet.  

 
Tydligare reglering av budgetens innehåll 
I detta avseende delar vi fullt ut SKR:s synpunkter vilket innebär att Stenungsunds kommun i 
princip tillstyrker utredningens förslag om en tydligare reglering av budgetens innehåll. Dock 
kan värdet av en fullständig detaljeringsgrad i uppställningarna av de finansiella rapporterna, 
enligt lag om kommunal bokföring och redovisning och RKR:s normering, ifrågasättas. Vi 
förutsätter att förslaget medger att en lägre grad av detaljering är möjlig så att t.ex. poster i 
balansräkningen kan aggregeras på en övergripande nivå och att nettokostnader kan anges 
inom resultatnivåer i resultaträkningen. Stenungsunds kommun menar att det är en fördel om 
detta förtydligas i en kommande proposition.  

 
Utgiftsbeslut under löpande budgetår 
Stenungsunds kommun tillstyrker förtydligandet att beslut om såväl kostnader som utgifter 
omfattas av kravet på beslut om finansiering. Stenungsunds kommun avstyrker däremot 
utredningens förslag avseende krav på beslut i fullmäktige om en reviderad budget vid beslut 
om en kostnad eller utgift som inte finansieras inom ramen för budgeterat resultat. Den 
nuvarande ordningen med beslut om finansiering av kostnader/utgifter är tillräcklig.  

 
Årsredovisning 
Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag att årsredovisningen får godkännas om 
resultaträkning och balansräkning är rättvisande och föreslår istället att krav bör införas på att 
fullmäktige beslutar att årsredovisningen i sin helhet ska godkännas samt att resultat- och 
balansräkning ska fastställas av fullmäktige. På så sätt kan den del av fullmäktiges beslut som 
avser att fastställa resultat- och balansräkning omfattas av laglighetsprövning. Som en följd av 
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förslaget om godkännande av årsredovisningen avstyrker Stenungsunds kommun även 
förslaget att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om att resultat- och 
balansräkningen är rättvisande. Istället föreslår vi att revisionsberättelsen ska innehålla ett 
särskilt uttalande där revisorerna dels tillstyrker eller avstyrker att årsredovisningen i sin 
helhet ska godkännas och dels tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige fastställer resultat- och 
balansräkningen.  

 
Motivering av beslut om godkännande av årsredovisning 
Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag om att fullmäktige ska motivera sitt 
beslut om godkännande av årsredovisningen. Stenungsunds kommun föreslår istället att 
fullmäktige bör motivera sitt beslut endast när det går emot revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen. Det vill säga i de fall fullmäktige godkänner årsredovisningen trots att 
revisorerna avstyrkt ett godkännande, eller tvärtom. I de fall fullmäktige följer revisorernas 
förslag är en motivering onödig.  

 
Delårsrapport  
Stenungsunds kommun tillstyrker utredningens förslag om förenklingar av delårsrapporten 
men avstyrker övriga förslag gällande delårsrapporten. Vår bedömning är att det inte behövs 
någon lagstiftning om kommunens interna uppföljningsprocess, utan det ligger inom den 
kommunala självstyrelsen och bör därför inte regleras från statens sida.  

Stenungsunds kommun föreslår att fullmäktige, som en del av programmet för god kommunal 
hushållning, beslutar om vilken period delårsrapporten ska omfatta samt formerna i övrigt för 
uppföljning och beslut om åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. På så sätt överlämnas valet av 
hur uppföljning ska ske till den enskilda kommunen vilket ger de bästa förutsättningarna för 
en effektiv ekonomistyrning.  

Stenungsunds kommun tillstyrker även utredningens förslag om att kravet på att revisorerna 
ska bedöma resultatet i delårsrapporten tas bort. Det är positivt att revisorerna själva kan 
bedöma om delårsrapporten ska granskas eller ej.  

 
Revision och kontroll (avsnitt 6.8) 
Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag om ett utökat uppdrag för revisorerna 
att granska regelefterlevnaden i den ekonomiska förvaltningen med motivering att revisionen 
ska vara oberoende och att de självständigt ska planera och genomföra sitt uppdrag i 
samverkan med de sakkunniga utifrån en riskanalys. Om revisionen ska intyga efterlevnaden 
till kap 11 krävs omfattande arbetsinsatser vilket riskerar att medföra ökade kostnader eller att 
andra områden inte granskas trots att risken bedöms vara större inom området. 
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Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag att revisorerna ska följa negativa 
balanskravsresultat och användning av särskilda skäl för att återställa negativa 
balanskravsresultat över längre tid än tre år. Vi anser att det är styrelsens ansvar, inte 
revisionens, att uttala om det finns negativa balanskravsresultat att reglera.  

Stenungsunds kommun tillstyrker utredningens förslag att fullmäktige ska behandla 
årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej vid samma sammanträde. 
Vi anser att ett förtydligande i denna fråga är positivt.  

Stenungsunds kommun ställer sig positiv till det tydliggörande av krav på motivering från 
fullmäktige vid anmärkning från revisorerna som utredningen föreslår. 

Stenungsunds kommun tillstyrker utredningens förslag att revisionsberättelsen ska hållas 
tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats. Att tillgängliggöra revisionsberättelsen 
är positivt då det kan bidra till ökad insyn och transparens kring revisionens uppdrag och 
resultat samt ytterst öka förståelsen för ansvarsutkrävandet. 
 
Vägledning och stöd inom ekonomistyrning (avsnitt 6.9) 
Stenungsunds kommun delar utredningens bedömning om ett behov av vägledning och stöd 
för kommuner och regioner i tillämpningen av bestämmelserna om den ekonomiska 
förvaltningen. Stenungsunds kommun avstyrker dock att en statlig myndighet för vägledning 
och stöd inom ekonomistyrning bildas. Vi menar att befintliga instanser såsom SKR, RKA, 
RKR och KEF ger stöd och vägledning i tillräcklig omfattning.  

 
Rådet för kommunal redovisning och dess roll inom ekonomistyrningen 
Stenungsunds kommun anser att den kommunala särarten är en viktig del av den kommunala 
redovisningen. Stenungsunds kommun delar utredningens bedömning att det finns ett behov 
av att göra en översyn av LKBR med sikte på att tydliggöra vad den kommunala särarten 
består i. Vi anser att RKR i större utsträckning bör anpassa sin normering till den kommunala 
särarten vilket en översyn av LKBR kan underlätta.  

 
Statistik (Avsnitt 6.10) 
Stenungsunds kommun avstyrker utredningens förslag om insamling av ytterligare uppgifter i 
räkenskapssammandraget. Den administrativa bördan för kommunen är redan idag mycket 
omfattande och vi ser inte nyttan med de nya uppgifterna i relation till arbetsinsatsen det 
skulle kräva.  
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Pensionsredovisning 
Stenungsunds kommun hade gärna sett ett slutligt beslut för hur sektorns redovisning av 
pensionsåtagandena ska hanteras. Stenungsunds kommun redovisar idag enligt 
fullfonderingsmodellen och föreslår att så bör ske för samtliga kommuner och regioner.  

 
Övergångsbestämmelser och ikraftträdande 

Utredningen föreslår ett ikraftträdande från och med 1 januari 2023. Stenungsunds kommun 
avstyrker utredningens förslag och föreslår istället ett ikraftträdande från och med 1 januari 
2024. Stenungsunds kommun tar sitt budgetbeslut i juni varje år varför ett ikraftträdande inte 
kommer att hinnas med till 2023.  

  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
  
 
Kommunstyrelsen 
 
Olof Lundberg (S) 
Ordförande 
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Begrepp och förkortningar 

Några använda begrepp 

Balanskravsresultat: Årets resultat efter balanskravsjusteringar med justering 
för förändring av resultatreserven. 

Egen finansiering: Finansiering av investeringar med egna medel ur ett 
kassaflödesperspektiv. Den finansiella bufferten utgör 
egna medel. Motsats till finansiering med lån. Begreppet 
ligger nära begreppet självfinansiering men används inte 
i utredningen med exakt samma definition. Här inkluderas 
tidigare års likviditetsöverskott samt även framtida bud-
geterade likviditetsöverskott för planperioden. 

Finansiell buffert Se även finansiella nettotillgångar respektive netto-
låneskuld. Utredningen bedömer att storleken på den 
finansiella bufferten ska ingå i beräkningen om en 
kommun eller region har en stark finansiell ställning. 

Finansiella 
nettotillgångar: 

Benämns även finansiell buffert. Realiserbara finansiella 
tillgångar plus lånefordringar på koncernföretag minus 
låneskulden. Är de finansiella nettotillgångarna negativa 
benämns detta som en nettolåneskuld. 

Investeringskvot: Investeringarnas andel av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Kommunal koncern: Kommunal koncern (eller kommunkoncern) avser kom-
munen eller regionen tillsammans med de kommunala 
koncernföretagen. Avses specifikt de koncerner som 
ägs av en kommun eller en region används begreppen 
kommunernas kommunala koncerner eller regionernas 
kommunala koncerner.  
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Kommunala 
koncernföretag/ 
kommunala företag: 

Kommunala koncernföretag används för kommunens 
och regionens koncernföretag, dvs. sådana juridiska 
organisationer som ingår i de sammanställda räken-
skaperna för kommunens eller regionens kommunala 
koncern. Kommunala företag och kommunala bolag 
används i en vidare bemärkelse och avser andra juridiska 
personer enligt 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen. Avses 
specifikt de företag som ägs av en kommun eller en 
region används begreppen kommunernas kommunala 
koncernföretag eller regionernas kommunala koncern-
företag.  

Företag och bolag används i det närmaste som 
synonyma begrepp. 

Landsting/regioner: Utredningen använder konsekvent begreppet regioner 
även när en hänvisning görs till skrivelser, förarbeten, 
bestämmelser m.m. som avser tiden innan beteckningen 
landsting ändrades till region. 

Lånefordringar 
på (kommunala) 
koncernföretag: 

Avser fordringar på de kommunala koncernföretagen 
som består av externa lån som kommunen eller regionen 
har upptagit och vidareutlånat till sina koncernföretag 
och/eller utlåning av kommunens eller regionens egen 
överskottslikviditet till sina koncernföretag. 

Lånekvot: Låneskuldens andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

Mål: Den avsedda effekten, d.v.s. det som ska uppnås. Ofta 
beskrivs ett mål i ord. Målet mäts med nyckeltal. För att 
kunna bedöma uppfyllelsen av målet måste en målnivå 
anges för nyckeltalet. 

Målnivå: Det värde som ett nyckeltal anges till och som ska uppnås 
för att ett mål ska anses vara uppfyllt. 

Nettoinvesteringar: Bruttoinvesteringar är det ökade värdet på de materiella 
anläggningstillgångarna tack vare nyanskaffningar, 
ersättnings- och underhållsinvesteringar. I beräkningen 
av nettoinvesteringar inkluderas även det minskade 
värdet till följd av försäljningar och utrangeringar. 

Nettolåneskuld: Ett negativt värde för de finansiella nettotillgångarna. 

Nyckeltal: Den exakta beräkningen för hur ett mål ska mätas. Det 
är liktydigt med begreppen mått eller indikator. Nyckel-
talet hjälper till att konkretisera och precisera målet. 

Realiserbara 
finansiella tillgångar: 

Finansiella tillgångar exklusive aktier och andelar 
i koncernföretag. Består av likvida medel och kapital-
placeringar. 
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Självfinansiering: Finansiering av investeringar med egna medel ur ett 
resultatperspektiv för det aktuella året. Används i be-
greppet självfinansiering av investeringar. Årets resultat 
plus av- och nedskrivningar ska överstiga nettoinvester-
ingarna för det enskilda året. 

Soliditet exklusive 
ansvarsförbindelsen 
för pensions-
förpliktelser: 

Eget kapital dividerat med totala tillgångar. Pensions-
förpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse och ingår därmed inte i skulderna. Beräknings-
metoden benämns även soliditet enligt blandmodellen.  

Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen 
för pensions-
förpliktelser: 

Eget kapital minskat med ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 dividerat med 
totala tillgångar. Ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser intjänade före 1998 klassas vid denna 
beräkning som en skuld. Beräkningsmetoden benämns 
även soliditet enligt fullfondsmodellen. 

Årets resultat: Skillnaden mellan intäkter och kostnader är årets resultat. 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar: 

Årets resultat justerat för vissa intäkter och kostnader 
som inte överensstämmer med god kommunal hus-
hållning.  

Överbelåning: Samtidig förekomst av realiserbara finansiella tillgångar 
och låneskuld. Det lägsta absoluta positiva värdet av rea-
liserbara finansiella tillgångar och låneskuld i kommun/ 
region minus lånefordringar på kommunala koncern-
företag.  
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Förkortningar 

BNP Bruttonationalprodukt 

ESV Ekonomistyrningsverket  

KEF Kommunalekonomernas förening 

KEFU Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning 
vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 

KRL Lagen om kommunal redovisning 

LKBR Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

RiR Riksrevisionen 

RKA Rådet för främjande av kommunala analyser 

RKR Rådet för kommunal redovisning 

RS Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner 

RUR Resultatutjämningsreserver 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

SOU Statens offentliga utredningar 

SKYREV Sveriges kommunala yrkesrevisorer 

STEMU Utredningen om stabiliseringspolitik i valutaunionen 

SCB Statistiska centralbyrån 
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Sammanfattning 

Om kommuner och regioner ska klara sina framtida utmaningar och 
även framöver kunna erbjuda en god välfärd till sina invånare be-
höver de ha en effektiv ekonomistyrning. En effektiv ekonomistyr-
ning förstärker möjligheterna för kommuner och regioner att klara 
sina åtaganden inom de ekonomiska ramar som står till förfogande. 

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk 
för ekonomisk förvaltning utgör en bra grund för en effektiv ekonomi-
styrning och att föreslå ett sammanhållet regelverk som ger kommu-
ner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. 

Bakgrunden till utredningen är att kommunsektorns ekonomi, 
trots flera år av god ekonomisk tillväxt, uppvisar en sårbarhet till följd 
av ökad skuldsättning, ökat åtagande i de kommunala företagen samt 
svårigheter att anpassa den kommunala verksamheten till befolknings-
förändringar. Det finns också en stor spridning mellan enskilda kom-
muner och regioner och tydliga tecken på att vissa kommuner och 
regioner som inte når kommunallagens krav på en god ekonomisk 
hushållning. Utifrån de utmaningar som väntas framöver, bl.a. när 
det gäller demografiska förändringar, finns det en risk att vissa kom-
muner och regioner med svag ekonomi kommer att uppvisa en ytter-
ligare försvagning. Mot den bakgrunden har regeringen bedömt att 
det finns ett behov av en översyn av reglerna om den ekonomiska för-
valtningen för att dessa å ena sidan ska skapa tillräckligt goda förut-
sättningar för kommuner och regioner att bedriva en effektiv ekono-
misk styrning och å andra sidan vara tillräckligt styrande utifrån 
statens behov av att upprätthålla en långsiktigt hållbar finanspolitik. 

Utredningens uppdrag har mer specifikt handlat om utformningen 
av kravet på en god ekonomisk hushållning och balanskravet, om re-
sultatutjämningsreserver och huruvida de borde göras obligatoriska 
samt om det finns ett behov av mer vägledning och stöd för den eko-
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nomiska styrningen i kommuner och regioner. Utredningen har också 
givits möjlighet att ta upp andra frågor av relevans för uppdraget. 

Utredningen har inom ramen för sitt uppdrag gjort ett omfat-
tande kartläggnings- och analysarbete som bl.a. innefattat en enkät 
till samtliga ekonomichefer i kommuner och regioner samt en inter-
vjuundersökning där kommunala politiker i ledande ställning del-
tagit. Utredningen har också konsulterat många experter på området 
samt medverkat vid ett stort antal nätverksmöten och konferenser 
med många tjänstepersoner som är verksamma i kommunsektorn. 

Utredningen har gjort ett antal övergripande iakttagelser när det 
gäller utvecklingen av ekonomin i kommuner och regioner. 

• Utredningen ser inte några betydande ekonomiska problem på 
sektornivå. Kommunsektorn har sammantaget genererat överskott 
(årets resultat) av rimlig storlek under de senaste 15 åren. Solidi-
teten inklusive pensionsåtagandena har förbättrats sedan 2000.  

• Samtidigt finns det kommuner och regioner som haft en väsent-
ligt sämre utveckling, trots en följd av goda år för den svenska 
ekonomin. Ett antal kommuner och regioner har inte nått upp till 
kraven på god ekonomisk hushållning. Vissa har heller inte klarat 
balanskravet vid upprepade tillfällen och det förekommer att 
synnerliga skäl används utifrån felaktiga grunder.  

• Det finansiella sparandet i sektorn har blivit allt sämre och låne-
skulden har ökat markant.  

Utifrån sina analyser har utredningen dragit några övergripande slut-
satser. 

• Det nuvarande regelverket för ekonomisk förvaltning har i huvud-
sak god legitimitet i kommuner och regioner, även om det finns 
många synpunkter på enskildheter.  

• Regelverket behöver inte reformeras i grunden.  

• Regelverket behöver bli tydligare på en rad punkter, bl.a. när det 
gäller kraven på långsiktighet. Regelverket behöver också bli mer 
transparent och flexibelt. 

• De mekanismer som ska säkra att regelverket följs och får genomslag 
behöver stärkas, så att frågor om ekonomisk hållbarhet på sikt får en 
större plats på den politiska agendan i alla kommuner och regioner. 
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Mot bakgrund av dessa slutsatser och ytterligare överväganden har 
utredningen utformat sina förslag. 

God ekonomisk hushållning blir god kommunal hushållning 

I dag ställs krav på en god ekonomisk hushållning i kommuner och 
regioner. Begreppet anses dock svårtolkat och otydligt och det finns 
stora skillnader i tillämpningen som bara delvis kan hänföras till lokala 
förutsättningar och prioriteringar. Utredningen föreslår ett nytt be-
grepp, god kommunal hushållning, som tydliggör att ekonomistyr-
ningen måste omfatta både ekonomi och verksamhet och att det ytterst 
är ekonomin som sätter gränsen för verksamheten. God kommunal 
hushållning innebär att kommuner och regioner ska förvalta sin eko-
nomi så att den uppnår en betryggande säkerhet och långsiktigt eko-
nomisk hållbarhet. Verksamheten ska utformas på ett ändamålsenligt 
sätt och en hög effektivitet ska uppnås. God kommunal hushållning 
omfattar även de kommunala bolagen, kommunala stiftelser och 
föreningar.  

Ett tioårigt program för god kommunal hushållning 

För att öka långsiktigheten i planering och styrning föreslår utred-
ningen att kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program 
för god kommunal hushållning. Programmet ska ge en mer samman-
hållen ekonomisk styrning med tydlig koppling till det övergripande 
kravet på god kommunal hushållning. Programmet ska samtidigt 
vara ledstjärnan för de mål som sätts i budgeten och i treårsplanen 
för ekonomin. 

Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för hur en god kom-
munal hushållning kan nås. Kommunen eller regionen ska ange sina 
långsiktiga mål för årets resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindel-
sen för pensionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar 
samt för låneskulden. Vilka målnivåer som ska anges behöver grun-
das på en individuell behovsanalys för varje kommun eller region. De 
angivna målens konsekvenser för verksamheten ska också beskrivas 
t.ex. när det gäller dimensionering och prioritering. Därtill ska pro-
grammet innehålla riktlinjer för tillåten risk vid placeringar och upp-
låning samt ändamål för och hantering av en eventuell resultatreserv 
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(se nedan). Programmet ska också omfatta de kommunala bolagen 
samt kommunala stiftelser och föreningar. Programmet kan även 
innehålla andra ställningstaganden, t.ex. kring budgetprocessen. 

Programmet ska antas av fullmäktige en gång per mandatperiod, 
för de nästkommande tio åren. Programmet ersätter de nuvarande 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv, 
medelsförvaltning och förvaltning av pensionsmedel. Sådana rikt-
linjer har upprättats i olika omfattning, med olika tidsperspektiv och 
olika skärpa och har därför varit otillräckliga för att skapa nödvändig 
långsiktighet och en effektiv styrning. 

Ekonomi i balans 

Balanskravet har enligt utredningen bidragit till ett ökat fokus på den 
ekonomiska styrningen och har en stor acceptans i kommuner och 
regioner. Kravet ska därför vara kvar, men modifieras i vissa delar. 
Utredningen vill dock betona att balanskravet endast är en lägsta 
godtagbar nivå på kort sikt och inte liktydig med att ha en god kom-
munal hushållning. För att detta ska vara tydligt bör balanskravet 
även fortsättningsvis innebära en budget i balans, medan god kom-
munal hushållning i stort sett alltid behöver innebära en högre resul-
tatnivå. Den resultatnivån kommer dock att variera utifrån de lokala 
förutsättningarna i varje kommun eller region och behöver därför 
fastställas av varje kommun och region för sig.  

Balanskravsresultatet, som ska ligga till grund för utvärdering av 
balanskravet, beräknas som årets resultat efter balanskravsjusteringar 
samt justering för förändring av resultatreserv. 

Utredningen föreslår att den möjlighet som har funnits att under-
balansera budgeten genom att åberopa synnerliga skäl ska tas bort. 
Möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl har skapat otydlighet i 
styrningen och har i vissa fall använts på ett sätt som riskerar att ur-
holka ekonomin. Det enda undantaget som enligt utredningen ska 
finnas för att inte upprätta en budget i balans är om kommunen eller 
regionen har en stark finansiell ställning. För att uppfylla kravet på 
en stark finansiell ställning ska kommunen eller regionen ha en så 
god ekonomi att en fortsatt konsolidering av ekonomin är uppenbart 
omotiverad.  
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Utredningen föreslår också att tiden för att reglera ett negativt 
balanskravsresultat fortfarande, som huvudregel, ska vara tre år, men 
att den kan förlängas till upp till sex år om det finns särskilda skäl, 
t.ex. om kommunen eller regionen har drabbats av stora, oförutsedda 
engångskostnader. Stark finansiell ställning ska också vara ett skäl 
för att inte behöva återställa ett negativt balanskravsresultat. 

Utredningen föreslår att två nya balanskravsjusteringar införs i 
den s.k. balanskravsutredningen som leder fram till balanskravs-
resultatet: förändringar till följd av ändrade beräkningsförutsättningar 
för pensionsskulden samt exploateringsbidrag, investeringsbidrag 
och gatukostnadsersättningar. Syftet är dels att minska risken för att 
stora engångshändelser gör att balanskravet i praktiken blir omöjligt 
att efterleva, dels att parera förändringar i redovisningsreglerna kring 
de exploateringsrelaterade intäkterna, som gör att dessa intäkter kan 
finansiera löpande verksamhet på ett sätt som inte bedöms ligga i 
linje med god kommunal hushållning. 

Resultatreserv 

Utredningen föreslår att ekonomiska överskott ska kunna sparas i 
en resultatreserv. Förutsättningen är främst att kommunen eller 
regionen har en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. Syftet med reserven är att skapa incitament 
för en större framförhållning och därmed öka möjligheten att nå 
målet om en god kommunal hushållning. Kommunen eller regionen 
får reservera den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Totalt får resultatreserven uppgå 
till maximalt fem procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Användningen av medel från re-
serven får göras i enlighet med de riktlinjer som formuleras i pro-
grammet för god kommunal hushållning. 

Konjunkturutjämning 

Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera resultatutjämnings-
reserven. En slutsats är att resultatutjämningsreserverna inte har upp-
fyllt sitt syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel eftersom 



Sammanfattning SOU 2021:75 

24 

många kommuner och regioner aldrig har kunnat eller velat avsätta 
medel och att de reserver som byggts upp har använts för delvis 
andra ändamål än konjunkturutjämning. Utredningen föreslår där-
för att resultatutjämningsreserver inte bör göras obligatoriska utan 
i stället successivt avvecklas. Det innebär att kommuner och regio-
ner inte längre ska kunna avsätta nya medel till resultatutjämnings-
reserver medan de medel som finns i reserverna fortfarande ska kunna 
användas för det ursprungliga syftet under en övergångsperiod.  

För att förhindra snabba och kraftiga neddragningar i kommuner 
och regioner vid en djupare konjunkturnedgång föreslår utredningen 
i stället en statlig garanti för kommuners och regioners intäkter. Det 
innebär att staten förbinder sig att skjuta till medel som innebär att 
en viss lägsta nivå för skatteunderlagsutvecklingen i kommuner och 
regioner uppnås. Garantin bör sättas på en sådan nivå att den bara 
behöver lösas ut i samband med djupare konjunktursvackor. Syste-
met kan utformas som en princip där regering och riksdag utfäster 
sig att skjuta till medel till kommuner och regioner under vissa förut-
sättningar. Utredningens bedömning är att ett sådant system för-
bättrar kommunernas planeringsförutsättningar jämfört med dagens 
ordning, som bygger på diskretionära beslut om extra statsbidrag i 
samband med konjunktursvackor. Det har också förutsättningar att 
bli mer träffsäkert när det gäller storleken på stödet, eftersom reger-
ingen och riksdagen kan invänta mer information om konjunktur-
förloppet innan beloppet fastställs, jämfört med vad som är fallet i dag.  

Utvecklad budget 

Utredningen föreslår att planerna för verksamhet och ekonomi i 
kommunernas och regionernas budget och treårsplan för ekonomin 
ska innehålla mål som utgår från kommunens eller regionens antagna 
tioårsprogram för god kommunal hushållning. På det sättet skapas 
en naturlig koppling mellan den kortsiktiga och den långsiktiga styr-
ningen. I förvaltningsberättelsen ska kommunen eller regionen ock-
så göra en utvärdering av om planer och mål för verksamheten och 
ekonomin har följts och uppnåtts och om utfallet är förenligt med 
programmet för god kommunal hushållning.  
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För att öka skärpan och framförhållningen i den kortsiktiga, eko-
nomiska styrningen föreslår utredningen vidare att budgeten ska inne-
hålla en resultaträkning, en balansräkning och en balanskravsutred-
ning, inklusive beräknade balanskravsjusteringar och förändring av 
resultatreserven. Därtill ska budgeten innehålla en kassaflödesanalys 
samt en sammanställning av budgeten för den löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten. Genom dessa förändringar blir det 
en tydligare koppling mellan budgeten som styrinstrument och års-
redovisningen. För att ytterligare stärka helheten i den ekonomiska 
styrningen föreslår utredningen att budgeten också ska innehålla en 
samlad bedömning av den kommunala koncernens ekonomi. 

I dag finns krav på att det för utgifter som beslutas under löpande 
budgetår måste anges hur utgiften ska finansieras. Utredningen före-
slår därutöver att om fullmäktige beslutar om en kostnad eller utgift 
som inte kan finansieras inom det budgeterade resultatet så ska en 
ny reviderad budget fastställas. 

Stärkt uppföljning 

Utredningen föreslår att delårsrapporten förenklas och tidigareläggs 
för att öka förutsättningarna att snabbt kunna vidta åtgärder vid 
eventuella avvikelser från den beslutade budgeten. Senast i juni ska 
fullmäktige behandla en förenklad delårsrapport som omfattar minst 
tre månader. Delårsrapporten ska fokusera på avvikelse mellan bud-
get och helårsprognos och innehålla en resultaträkning samt jäm-
förelsetal. Kravet på revisorerna att behandla delårsrapporten tas bort 
men möjligheten kvarstår. Om det finns betydande budgetavvikelser 
ska fullmäktige anta en plan för hur kommunen eller regionen ska 
hantera dessa och vilka åtgärder som ska vidtas, i syfte att få ekono-
min i balans. 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Ett godkännande 
får dock endast ske om resultat- och balansräkningen i årsredovis-
ningen är rättvisande. Detta skapar också större möjlighet att över-
klaga fullmäktiges beslut om årsredovisningen. Inför behandlingen 
av årsredovisningen ska revisionen uttala sig om resultat- och balans-
räkningen är rättvisande. Fullmäktiges beslut om godkännande ska 
motiveras. 
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Skärpt revision och kontroll 

Revisionen får ett utökat uppdrag att granska regelefterlevnad inom 
den ekonomiska förvaltningen. Ett förtydligande görs av att reviso-
rerna ska uttala sig om vissa frågor, främst återställande av negativa 
balanskravsresultat och hänvisning till särskilda skäl. 

Krav införs på att en samlad behandling av årsredovisning, revisions-
berättelse och ansvarsprövningen ska ske i fullmäktige. Beslut om 
anmärkningar ska motiveras. Krav införs på publicering av revisions-
berättelser på kommuners och regioners webbplatser. Syftet med 
förändringarna är att ytterligare skärpa revisionens viktiga roll att 
bidra med underlag till ansvarsutkrävande i relationen mellan full-
mäktige å ena sidan och styrelse och nämnder å den andra, men också 
i relationen mellan kommuninvånarna och fullmäktige, för att där-
med stärka drivkrafterna att leva upp till de krav som ställs i regel-
verket avseende den ekonomiska förvaltningen. 

Vägledning och stöd 

Utredningen föreslår att en statlig myndighet får i uppdrag att ge 
vägledning och stöd till kommuner och regioner i form av generell 
rådgivning i frågor som rör ekonomisk styrning och förvaltning. 
Myndigheten förslås även få i uppdrag att löpande följa den ekono-
miska utvecklingen och tillämpningen av bestämmelserna om den 
ekonomiska förvaltningen för kommuner och regioner. Skälet är att 
utredningen kunnat konstatera att det finns ett behov av mer vägled-
ning och stöd kopplat till regelverket för den ekonomiska förvalt-
ningen i kommuner och regioner och att detta arbete också behöver 
understödjas genom en nationell uppföljning som bl.a. ger bättre 
kunskap om regeltillämpningen i kommuner och regioner.  

Utredningen lägger inga förslag om sanktioner eller tillsyn. 

Utvecklad statistik 

Utredningen föreslår en utveckling av statistikinsamlingen för att 
möjliggöra en bättre uppföljning av den kommunala ekonomin och 
regelefterlevnaden. Förslagen syftar exempelvis till att möjliggöra 
analys och uppföljning av målen i programmet för god kommunal 
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hushållning och målen i budgeten samt av kassaflödet i kommuner 
och regioner. 

Inga förslag om utgiftstak och lånetak  

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga frågan om utgifts-
tak och lånetak för kommunsektorn. Utredningen lämnar inga för-
slag i dessa delar. Det viktigaste skälet är att sådana begränsningar 
skulle utgöra ett oproportionerligt ingrepp i den kommunala själv-
styrelsen.  

Konsekvenser av utredningens förslag 

Utredningens förslag syftar till att förbättra långsiktigheten i ekonomi-
styrningen hos kommuner och regioner och att stärka regelefter-
levnaden. Resultatet och den ekonomiska ställningen kan därigenom 
förbättras över tid, framför allt i de kommuner och regioner som 
i dag har svårt att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.  

Flera av förslagen innebär en viss skärpning av regelverket för den 
ekonomiska förvaltningen jämfört med i dag. Förändringarna bedöms 
dock sammantaget leda till en effektivare ekonomistyrning, genom att 
riskerna för underskott och försämrade resultat minskar. Det eko-
nomiska utfallet och förutsättningarna för att bemöta de utmaningar 
kommunsektorn står inför kan därmed förbättras.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring av kommunallagen 
(2017:725) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725) 
dels att 11 kap. 2–4 och 14 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 11 kap. 2 och 14 §§ ska utgå, 
dels att 5 kap. 24 och 32 §§, 11 kap. 1, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 18 och 

21 §§, 12 kap. 1, 2 och 13 §§ och 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 8 kap. 16 a §, 11 kap. 

2 §, 3 §, 6 a, 14 a, 16 a § och 21 a §§, 12 kap. 13 a § och närmast före 
8 kap. 16 a §, 11 kap. 2 och 14 a §§, tre nya rubriker av följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
24 § 

Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad 
året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska 
beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

Om revisorerna enligt 12 kap. 
13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigebered-
ning eller mot enskilda förtroende-
valda i sådana organ, ska fullmäk-
tige besluta om även fullmäktige 
ska rikta anmärkningen. Fullmäk-
tige får rikta anmärkning även om 

Om revisorerna enligt 12 kap. 
13 § riktat anmärkning mot en 
nämnd eller en fullmäktigebered-
ning eller mot enskilda förtroende-
valda i sådana organ, ska fullmäk-
tige besluta om även fullmäktige 
ska rikta anmärkningen. Fullmäk-
tige får rikta anmärkning även om 
revisorerna inte gjort det. Beslut 
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revisorerna inte gjort det. Beslut 
om anmärkning ska motiveras. 

om att rikta eller inte rikta en an-
märkning ska motiveras. 

 
32 § 

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående 
beredning. Fullmäktige ska dock från de ansvariga hämta in förklar-
ing över 

1. anmärkning som fram-
ställts i revisionsberättelsen, och 

1. anmärkning som fram-
ställts i revisionsberättelsen,  

 2. revisorernas uttalande att 
resultaträkning och balansräkning 
i årsredovisningen inte är rätt-
visande, och 

2. revisorernas uttalande att 
ansvarsfrihet inte tillstyrks. 

3. revisorernas uttalande att 
ansvarsfrihet inte tillstyrks. 

Revisorerna och deras sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra 
sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige 
också utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes 
uppdrag ska återkallas enligt 4 kap. 9 §. 

8 kap. 
 Insyn i revisionsberättelser 

 
16 a § 

Revisionsberättelser ska hållas 
tillgängliga för allmänheten på 
kommunens eller regionens webb-
plats från och med tillkännagiv-
andet av det sammanträde med 
fullmäktige då revisionsberättel-
serna ska behandlas. 
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11 kap. 
1 §1 

Kommuner och regioner ska 
ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verk-
samhet som bedrivs genom så-
dana juridiska personer som av-
ses i 10 kap. 2–6 §§.  

Kommuner och regioner ska 
ha en god kommunal hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verk-
samhet som bedrivs genom så-
dana juridiska personer som av-
ses i 10 kap. 2–6 §§. 

Fullmäktige ska besluta om rikt-
linjer för god ekonomisk hushåll-
ning för kommunen eller regionen.  

God kommunal hushållning 
innebär att kommuner och regio-
ner ska 

1. förvalta sin ekonomi på ett 
sådant sätt att en betryggande 
säkerhet och en långsiktig ekono-
misk hållbarhet uppnås, och  

2. utforma sin verksamhet på 
ett ändamålsenligt sätt och uppnå 
en hög effektivitet. 

Om kommunen eller regionen 
har en sådan resultatutjämnings-
reserv som avses i 14 §, ska rikt-
linjerna även omfatta hanteringen 
av den. 

 

 
 Program för god kommunal 

hushållning 
 

2 §2 
Fullmäktige ska varje mandat-

period anta ett program för god 
kommunal hushållning som om-
fattar minst tio år för kommunen 
eller regionen samt sådana juri-
diska personer som avses i 10 kap. 
2–6 §§. 

 

 
1 Senaste lydelse 2019:835. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. 
2 Tidigare 2 § upphävd genom 2022:000. 
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 3 §3 
Programmet för god kommu-

nal hushållning ska innehålla mål 
och riktlinjer för hur god kommu-
nal hushållning enligt 1 § kan nås.  

Programmet ska minst inne-
hålla mål för 

1. årets resultat, 
2. soliditet inklusive ansvars-

förbindelsen för pensionsförplikt-
elser, 

3. självfinansieringsgrad av in-
vesteringar, och 

4. låneskuld. 
Programmet ska minst inne-

hålla riktlinjer för 
1. tillåten risk vid placering 

och upplåning, och  
2. hantering av och tillåtna 

ändamål för användning av medel 
ur en resultatreserv enligt 14 a §, 
om kommunen eller regionen har 
inrättat en sådan. 

Programmet ska vidare inne-
hålla en beskrivning av de konse-
kvenser för verksamheten som följer 
av målen enligt andra stycket. 

 
5 §4 

Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). 

Budgeten ska upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. 

Budgeten ska upprättas så att 
balanskravsresultatet enligt 11 kap. 
10 § lagen (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning 
är positivt. 

 
3 Tidigare 3 § upphävd genom 2022:000. 
4 Senaste lydelse 2019:835. 
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Undantag från andra stycket 
får göras  

1. i den utsträckning som medel 
från en resultatutjämningsreserv 
tas i anspråk enligt 14 §, eller 

2. om det finns synnerliga skäl. 

Undantag från andra stycket 
får göras om kommunen eller re-
gionen har en stark finansiell ställ-
ning. 

 Om undantag med hänvisning 
till en stark finansiell ställning en-
ligt tredje stycket har gjorts ska 
upplysning om detta lämnas i bud-
geten. 

 
6 § 

I budgeten ska skattesatsen 
och anslagen anges. Av budgeten 
ska det vidare framgå hur verk-
samheten ska finanserias och hur 
den ekonomiska ställningen be-
räknas vara vid budgetårets slut. 
De finansiella mål som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hus-
hållning ska anges. 

I budgeten ska skattesatsen 
och anslagen anges. Budgeten 
ska vidare innehålla 

1. en resultaträkning, 
2. en balansräkning, 
3. en balanskravsutredning,  
4. en kassaflödesanalys, och 
5. en sammanställning av bud-

geten för den löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten. 

Budgeten ska även innehålla 
en plan för verksamheten under 
budgetåret. I planen ska det anges 
mål och riktlinjer som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hus-
hållning.  

Budgeten ska även innehålla 
en plan för verksamheten under 
budgetåret och en plan för ekono-
min under en period av tre år där 
budgetåret alltid ska vara periodens 
första år.  

Budgeten ska också innehålla 
en plan för ekonomin för en period 
av tre år. Budgetåret ska då alltid 
vara periodens första år. Planen 
ska innehålla sådana finansiella 
mål som anges i första stycket. 

Planerna ska innehålla mål för 
planperioderna som utgår från pro-
grammet för god kommunal hus-
hållning enligt 3 §. 
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 6 a § 
I budgeten ska en samlad be-

dömning göras av ekonomin under 
budgetåret för en sådan kommu-
nal koncern som avses i 2 kap. 6 § 
lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. 

 
12 §5 

Om balanskravsresultatet en-
ligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och 
redovisning för ett visst räken-
skapsår är negativt, ska det regle-
ras under de närmast följande tre 
åren. 

Om balanskravsresultatet en-
ligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och 
redovisning för ett visst räken-
skapsår är negativt, ska det regle-
ras under de närmast följande tre 
åren. Om det finns särskilda skäl 
får tiden för reglering av ett nega-
tivt balanskravsresultat förlängas 
till de närmast följande sex åren.  

Fullmäktige ska anta en åt-
gärdsplan för hur regleringen ska 
ske. 

Fullmäktige ska anta en åt-
gärdsplan för hur reglering ska 
ske. 

Beslut om reglering ska fattas 
senast i budgeten det tredje året 
efter det år då det negativa balans-
kravsresultatet uppkom. 

Reglering av negativa balans-
kravsresultat ska ske i budgeten 
senast det tredje året eller senast 
det sjätte året, om det finns sär-
skilda skäl, efter det år då det 
negativa balanskravsresultatet 
uppkom. 

 
13 § 

Fullmäktige får besluta att en 
reglering av ett negativt balans-
kravsresultat inte ska göras om 
det finns synnerliga skäl. 

Undantag från krav på regler-
ing av ett negativt balanskravs-
resultat enligt 12 § första stycket 
får göras om kommunen eller re-
gionen har en stark finansiell ställ-
ning. 

  
 

5 Senaste lydelse 2018:600. 
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 Resultatreserv 
 

14 a § 
Kommuner och regioner får till 

en resultatreserv reservera medel 
som får användas i enlighet med 
riktlinjerna för resultatreserv i pro-
grammet för god kommunal hus-
hållning enligt 3 § tredje stycket 2.  

Reservering får göras om kom-
munen eller regionen  

1. har ett positivt eget kapital 
inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, och 

2. inte har negativa balans-
kravsresultat enligt 11 kap. 10 § 
lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning från 
tidigare räkenskapsår att reglera. 

Reservering får göras av den 
del av årets resultat efter balans-
kravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § 
lagen om kommunal bokföring och 
redovisning som överstiger två pro-
cent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommu-
nalekonomisk utjämning. 

Reservering får göras om resul-
tatreserven efter reserveringen högst 
uppgår till ett totalt belopp som 
motsvarar fem procent av summan 
av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

  



Författningsförslag SOU 2021:75 

36 

15 § 
Om fullmäktige beslutar om 

en utgift under löpande budget-
år, ska beslutet också innefatta 
en anvisning om hur utgiften ska 
finansieras. 

Om fullmäktige beslutar om 
en kostnad eller en utgift under 
löpande budgetår, ska beslutet 
också innefatta en anvisning om 
hur dessa ska finansieras.  

 Om fullmäktige beslutar om en 
kostnad eller utgift som inte finan-
sieras inom ramen för budgeterat 
balanskravsresultat enligt 5 § andra 
stycket ska en reviderad budget 
fastställas. 

 
16 §6 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats 
enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning. 

Styrelsen ska inom två måna-
der efter utgången av den period 
av räkenskapsåret som delårs-
rapporten omfattar överlämna 
delårsrapporten till fullmäktige 
och revisorer. 

Styrelsen ska överlämna del-
årsrapporten till fullmäktige och 
revisorer inför behandling i full-
mäktige senast vid utgången av 
juni månad. 

 
 16 a § 

Om delårsrapporten visar be-
tydande budgetavvikelser ska full-
mäktige anta en åtgärdsplan för 
hur dessa ska hanteras. 

 
18 § 

Styrelsen bestämmer när öv-
riga nämnder senast ska redovisa 
sin medelsförvaltning under före-
gående budgetår till styrelsen. 

Styrelsen bestämmer när öv-
riga nämnder senast ska lämna 
sin redovisning till styrelsen av de 
medel som nämnderna har förval-
tat under föregående budgetår. 

  

 
6 Senaste lydelse 2018:600.  
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21 § 
Årsredovisningen ska god-

kännas av fullmäktige. Det ska ske 
innan fullmäktige beslutar om an-
svarsfrihet enligt 5 kap. 24 §. 

Fullmäktige beslutar om god-
kännande av årsredovisningen. 

 Årsredovisningen får godkän-
nas om resultaträkning och balans-
räkning är rättvisande.  

 Beslut om godkännande av års-
redovisningen ska motiveras. 

 
 21 a § 

Fullmäktige ska vid samma 
sammanträde först besluta om god-
kännande av årsredovisningen 
enligt 21 § och därefter om an-
svarsfrihet enligt 5 kap. 24 §. 

12 kap. 
1 § 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god 
revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller full-
mäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juri-
diska personer enligt 10 kap. 2–6 §§, även verksamheten i de juridiska 
personerna. 

Revisorerna prövar om verk-
samheten sköts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är till-
räcklig.  

Revisorerna prövar om verk-
samheten sköts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande, om 
den ekonomiska förvaltningen be-
drivs i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i 11 kap. och de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt om den interna kon-
trollen som görs inom nämn-
derna är tillräcklig.  
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Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger miss-
tanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller 
om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de 
anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan 
anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna 
skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock av-
stå från att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden 
funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. 

 
2 § 

Revisorerna ska bedöma om 
resultaten i den delårsrapport som 
enligt 11 kap. 16 § ska behandlas 
av fullmäktige och årsredovis-
ningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas 
skriftliga bedömning ska lämnas 
till fullmäktige inför behand-
lingen av delårsrapporten och års-
redovisningen. 

Revisorerna ska bedöma om 
resultaten i årsredovisningen är 
förenliga med de mål fullmäktige 
beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas till full-
mäktige inför behandlingen av 
årsredovisningen. 

 
13 § 

Anmärkningar får riktas mot 
1. nämnder och fullmäktigeberedningar, och 
2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.  
Anledningen till anmärkningen ska anges i revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen ska också 

innehålla ett särskilt uttalande om 
huruvida ansvarsfrihet tillstyrks 
eller inte. 
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 13 a § 
Revisionsberättelsen ska inne-

hålla ett särskilt uttalande  
1. om det finns negativa balans-

kravsresultat att reglera, 
2. om det finns negativa balans-

kravsresultat att reglera utifrån sär-
skilda skäl enligt 11 kap. 12 §, 

3. om huruvida resultaträk-
ningen och balansräkningen i års-
redovisningen är rättvisande, och  

4. om huruvida ansvarsfrihet 
tillstyrks eller inte. 

13 kap. 
8 §7 

Ett överklagat beslut ska upphävas, om 
1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen 

eller regionen, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, 

eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
Första stycket 3 och 4 gäller 

inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra 
och tredje styckena samt 12 och 
13 §§ och beslut om att använda 
medel från en resultatutjämnings-
reserv enligt 14 §.  

Första stycket 3 och 4 gäller 
inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra 
och tredje styckena samt 12 och 
13 §§ och beslut om att använda 
medel från en resultatreserv en-
ligt 14 a §. 

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något 
annat beslut. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv gäller 

11 kap. 14 § första stycket i sin äldre lydelse till och med den 
31 december 2032.  

 
7 Senaste lydelse 2019:835. 
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3. Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv 
enligt 11 kap. 14 § i sin äldre lydelse, ska programmet för god kom-
munal hushållning enligt 11 kap. 3 § omfatta hanteringen av resultat-
utjämningsreserven. 

4. Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv en-
ligt 11 kap. 14 § i sin äldre lydelse, ska balanskravsresultatet i 11 kap. 
5 § andra stycket beräknas enligt följande: Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, med justering för förändring av resultat-
reserven enligt 11 kap. 14 a § och med förändring av resultatutjäm-
ningsreserven enligt 11 kap. 14 § i sin äldre lydelse.  

5. För beslut om att använda medel från en resultatutjämnings-
reserv enligt 11 kap. 14 § i sin äldre lydelse, gäller bestämmelsen i 
13 kap. 8 § andra stycket i sin äldre lydelse.  
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1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning  

dels att 6 kap. 2 §, 11 kap. 8, 10 och 11 §§, 13 kap. 1 och 2 §§ och 
rubriken närmast före 11 kap. 8 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 2 a § och 11 kap. 
10 a § av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
 2 a § 

Årets resultat efter balanskravs-
justeringar och balanskravsresul-
tatet enligt 11 kap. 10 § ska anges 
i direkt anslutning till posten årets 
resultat i resultaträkningen enligt 
2 §. 

6 kap. 
2 § 

Balansräkningen ska ställas upp i följande form. 
 

TILLGÅNGAR 
 
A. Anläggningstillgångar 
I. Immateriella anläggningstillgångar 
II. Materiella anläggningstillgångar 
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
2. Maskiner och inventarier 
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 
III. Finansiella anläggningstillgångar 
 
B. Bidrag till infrastruktur 
 
C. Omsättningstillgångar 
I. Förråd m.m. 
II. Fordringar 
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III. Kortfristiga placeringar 
IV. Kassa och bank 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
A. Eget kapital 
I. Årets resultat 
II. Resultatutjämningsreserv II. Resultatreserv 
III. Övrigt eget kapital 
 
B. Avsättningar 
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
II. Andra avsättningar 
 
C. Skulder 
I. Långfristiga skulder 
II. Kortfristiga skulder 
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 
2. Ansvarsförbindelser 
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 
b) Övriga ansvarsförbindelser 

11 kap. 
8 § 

God ekonomisk hushållning 
 

God kommunal hushållning 
 

Förvaltningsberättelsen ska 
innehålla en utvärdering av om 
målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 
11 kap. 6 § första och andra styck-
ena kommunallagen (2017:725) 
har uppnåtts och följts. 

Förvaltningsberättelsen ska 
innehålla en utvärdering av om 
planerna och målen för verksam-
heten och ekonomin enligt 11 kap. 
6 § andra och tredje styckena 
kommunallagen (2017:725) har 
uppnåtts och följts samt om utfallet 
av dessa är förenligt med program-
met för god kommunal hushållning 
enligt 11 kap. 3 § samma lag. 
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10 § 
Förvaltningsberättelsen ska 

innehålla upplysningar om dels 
årets resultat efter balanskravs-
justeringar, dels detta resultat 
med justering för förändring av 
resultatutjämningsreserven 
(balanskravsresultat). 

Förvaltningsberättelsen ska 
innehålla upplysningar om dels 
årets resultat efter balanskravs-
justeringar, dels detta resultat 
med justering för förändring av 
resultatreserven (balanskravs-
resultat). 

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte be-
aktas vid beräkningen av årets resultat: 

1. realisationsvinster som inte 
står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning,  

2. realisationsförluster till följd 
av försäljning som står i överens-
stämmelse med god ekonomisk 
hushållning,  

3. orealiserade vinster och för-
luster i värdepapper, och  

4. återföring av orealiserade 
vinster och förluster i värde-
papper. 

1. realisationsvinster som inte 
står i överensstämmelse med god 
kommunal hushållning, 

2. realisationsförluster till följd 
av försäljning som står i överens-
stämmelse med god kommunal 
hushållning, 

3. orealiserade vinster och för-
luster i värdepapper, 

4. återföring av orealiserade 
vinster och förluster i värde-
papper, 

5. exploateringsbidrag, invester-
ingsbidrag och gatukostnadsersätt-
ningar, och 

6. ökning eller minskning av 
pensionsförpliktelser till följd av 
ändring av livslängdsantaganden 
eller diskonteringsränta. 

 
 10 a § 

Upplysning ska lämnas om 
vilket ändamål som medel ur 
resultatreserv enligt 11 kap. 14 a § 
kommunallagen (2017:725) har 
använts för. 
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11 § 
Om balanskravsresultatet enligt 10 § för ett visst räkenskapsår är 

negativt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och 
på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 
11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). 

Om fullmäktige har beslutat 
att en sådan reglering inte ska ske, 
ska en upplysning lämnas om 
skälen för detta. 

Om reglering av ett negativt 
balanskravsresultat inte ska ske 
enligt 11 kap. 13 § kommunal-
lagen, ska en upplysning lämnas 
om detta. 

En upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs 
negativa balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravs-
resultat som återstår att reglera. 

13 kap. 
1 § 

Minst en gång under räken-
skapsåret ska en särskild redo-
visning (delårsrapport) upprättas 
för verksamheten och ekonomin 
från räkenskapsårets början. 
Minst en rapport ska omfatta en 
period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Minst en gång under räken-
skapsåret ska en särskild redo-
visning (delårsrapport) upprättas 
för ekonomin från räkenskaps-
årets början. En sådan rapport 
ska minst omfatta räkenskaps-
årets första tre månader. 

 
2 § 

Delårsrapporten ska inne-
hålla 

– en resultaträkning, 
– en balansräkning, och 
– en förenklad förvaltnings-

berättelse. 

Delårsrapporten ska inne-
hålla en resultaträkning. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv 

enligt 11 kap. 14 § kommunallagen (2017:725) i sin äldre lydelse, ska 
upplysning i förvaltningsberättelsen enligt 11 kap. 10 § innehålla 
dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med 
justering för förändring av resultatreserv enligt 11 kap. 14 a § kom-
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munallagen och förändring av resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 
14 § kommunallagen i sin äldre lydelse. 

3. Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv 
enligt 11 kap. 14 § kommunallagen (2017:725) i sin äldre lydelse ska 
balansräkningen ställas upp enligt 6 kap. 2 § med följande tillägg 
under EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, A. 
Eget kapital: IV Resultatutjämningsreserv. 
  



Författningsförslag SOU 2021:75 

46 

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser att 21 § ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
21 §8 

Bestämmelserna i 8 kap. 14 § 
samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första 
och andra styckena, 6, 15 och 
22 §§ kommunallagen (2017:725) 
ska tillämpas på motsvarande sätt 
i fråga om ekonomisk förvaltning 
i ett samordningsförbund. Det 
som där föreskrivs om kommun 
eller region ska gälla för ett sam-
ordningsförbund och det som 
föreskrivs för fullmäktige och 
styrelse ska gälla för förbunds-
styrelsen. 

Bestämmelserna i 8 kap. 14 § 
samt 11 kap. 1–3 §§, 5 § första 
och andra styckena, 6, 15 och 
22 §§ kommunallagen (2017:725) 
ska tillämpas på motsvarande sätt 
i fråga om ekonomisk förvaltning 
i ett samordningsförbund. Det 
som där föreskrivs om kommun 
eller region ska gälla för ett sam-
ordningsförbund och det som 
föreskrivs för fullmäktige och 
styrelse ska gälla för förbunds-
styrelsen. 

Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte 
heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter 
för verksamheten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
  

 
8 Senaste lydelse 2019:914. 
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1.4 Förslag till lag om ändring i lag (1979:411) 
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner 
och regioner 

Härigenom föreskrivs i fråga om lag (1979:411)9 om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och regioner att 3 kap. 31 § ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
31 §10 

I fråga om förvaltning av de medel som tillhandahålls indelnings-
delegerade tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 

1. mål för den ekonomiska 
förvaltningen i 11 kap. 1 § första 
meningen, 

2. medelsförvaltningen i 11 kap. 
2 och 3 §§, 

1. mål för den ekonomiska 
förvaltningen i 11 kap. 1 §, 

3. avgifter i 2 kap. 5 och 6 §§, 
4. utgiftsbeslut under budget-

året i 11 kap. 15 §, och 
5. räkenskaper och årsredovis-

ning i 11 kap. 17–19 §§ och 24 §. 

2. avgifter i 2 kap. 5 och 6 §§, 
3. utgiftsbeslut under budget-

året i 11 kap. 15 §, och 
4. räkenskaper och årsredovis-

ning i 11 kap. 17–19 §§ och 24 §. 
Då ska det som där sägs om 
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och 
3. nämnd i stället gälla utskott. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
  

 
9 Lagen omtryckt 1988:198. 
10 Senaste lydelse 2017:732. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken att 5 c § ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
5 c §11 

Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna 
de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om 

1. preliminära och definitiva årliga bokslut, 
2. budget och plan för resultat- 

och balansräkning enligt 5 kap. 
2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och 
redovisning, 

2. budget och plan för resultat- 
och balansräkning samt balans-
kravsutredning enligt 5 kap. 2 §, 
6 kap. 2 § och 10 kap. 11 § lagen 
(2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning, 

3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räken-
skapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid ut-
gången av samma tertial, 

4. företag ägda av kommuner 
eller regioner, och 

5. alternativa utförare av kom-
mun- och regionfinansierad verk-
samhet. 

4. företag ägda av kommuner 
eller regioner,  

5. alternativa utförare av kom-
mun- och regionfinansierad verk-
samhet, och 

6. mål i programmet för god 
kommunal hushållning och i bud-
geten enligt 11 kap. 3 § andra 
stycket och 6 § tredje stycket kom-
munallagen (2017:725) samt ut-
fallet av dessa mål. 

Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dess-
utom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finan-
siella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter 
samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

11 Senaste lydelse 2019:1040. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbetsformer 

2.1 Uppdraget 

Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av den offentliga 
verksamheten i Sverige och har en betydande roll i samhällsekono-
min. Kommunsektorns utgifter motsvarar cirka hälften av den sam-
lade offentliga sektorns utgifter. Sektorns ekonomi utgör således en 
väsentlig del av de offentliga finanserna. 

Kommunerna och regionerna har genom den kommunala själv-
styrelsen stor frihet att själva besluta om hur deras verksamhet ska 
bedrivas och är ansvariga för resultat, kvalitet och innehåll. Det ger 
möjlighet till lokala anpassningar utifrån olika behov och förutsätt-
ningar. Kommuner och regioner har också stor frihet att anpassa sin 
ekonomistyrning utifrån lokala behov och förutsättningar.  

Enligt utredningens direktiv visar uppföljningen av kommunsektorns 
ekonomi att det trots flera år av god ekonomisk tillväxt finns vissa 
kommuner och regioner som är sårbara till följd av en ökad skuld-
sättning, ett utökat åtagande i sina bolag samt svårigheter att anpassa 
verksamheten till befolkningsändringar, som för vissa innebär en 
ökande och för andra en minskande befolkning. Det finns en stor 
spridning mellan enskilda kommuners och regioners ekonomi, exem-
pelvis vad gäller resultat, skuldsättning och de kommunala bolagens 
ekonomi. Av uppföljningen framgår vidare att vissa kommuner och 
regioner budgeterar med ett underskott trots en redan svag ekonomi. 
Det finns också exempel på kommuner och regioner som budgeterat 
resultat på en otillräcklig nivå för att kunna möta oförutsedda hän-
delser. Detta tyder på att det finns kommuner och regioner som inte 
når kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. 

Mot bl.a. denna bakgrund har utredningens uppdrag varit att be-
döma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kom-
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munallagen (2017:725) utgör en bra grund för en effektiv ekonomi-
styrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge 
kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida ut-
maningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen skulle bl.a. 

• föreslå hur kraven på god ekonomisk hushållning och regelverket 
för balanskravet bör vara utformade, 

• undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd 
för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och 

• föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar 
för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och 
som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.  

2.1.1 Avgränsningar 

Begreppet god ekonomisk hushållning är centralt i den reglering som 
styr kommunernas och regionernas ekonomistyrning. Begreppet 
innefattar både en ekonomisk och en verksamhetsmässig dimension. 
Utredningen har fokuserat på den ekonomiska dimensionen i eko-
nomistyrningen och har därför inte fördjupat sig i den del av målen 
för god ekonomisk hushållning som avser verksamheten. Utred-
ningen har dock övervägt frågan om sambandet mellan verksamhets-
mål och ekonomiska mål, dvs. hur de hänger ihop.  

Utredningen har inte haft som en del av uppdraget att utreda rena 
redovisningsfrågor men har berört dessa frågor och lagt förslag som rör 
beräkningen av balanskravsresultatet, som regleras i lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Utredningen har inte ägnat sig åt frågor som handlar om intern 
verksamhetsrelaterad styrning i kommuner och regioner. Utred-
ningen har däremot kommit in på interna ekonomistyrningsfrågor, 
främst kring budget och uppföljning, där det kan finnas skäl att för-
tydliga och utforma generella regler som med fördel kan regleras i 
lag eller föreskrift. 

Utöver föreskrifterna på området har utredningens uppdrag inte 
innefattat andra statliga åtgärder som påverkar förutsättningarna för eko-
nomin i kommuner och regioner – men utredningen vill ändå peka på 
betydelsen av dessa för att en effektiv ekonomistyrning ska vara möjlig. 
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2.2 Arbetsformer 

Utredningen har hållit nio protokollförda sammanträden med sak-
kunniga och experter.  

Under utredningsarbetets gång har utredningen också informerat 
samt inhämtat erfarenheter och synpunkter från ett stort antal före-
trädare för kommuner och regioner samt andra intressenter och aktö-
rer inom utredningens område, bl.a. ett antal nätverk med berörda 
tjänstepersoner i sektorn samt med forskare, företrädare för den 
kommunala revisionen och redovisningsexperter.  

Utredningen bygger en väsentlig del av sina kvantitativa analyser 
på den ekonomiska statistik som kommuner och regioner årligen rap-
porterar till SCB via räkenskapssammandragen. Analysarbetet har 
försvårats av otillräckligheter i det statistiska underlaget. Bl.a. har de 
försvårat utredningens analyser av resultatutjämningsreserver och 
finansiella mål. Utredningen har belyst detta och lägger även vissa 
förslag i ett särskilt avsnitt om statistiken.  

Utredningen har anordnat tre workshops: en om analysmodeller 
för den kommunala ekonomin, en om den kommunala revisionen 
och en om finansförvaltningen i kommuner och regioner.  

Utredningen har därutöver initierat flera undersökningar och upp-
drag för att få ytterligare underlag och stöd för sina analyser, över-
väganden och förslag. 

För att komplettera utredningens underlag med aktuella fakta-
uppgifter som inte återfinns i statistiken och även med synpunkter 
från kommuner och regioner kring de frågeställningar som utred-
ningen skulle överväga, genomfördes en enkätundersökning som rikta-
des till samtliga ekonomichefer och ekonomidirektörer i kommuner 
och regioner. Undersökningen genomfördes av Sweco AB och en-
käten utformades i samarbete med SKR. En redovisning av under-
sökningen återfinns i bilaga 3. 

För att utredningens arbete och kommande förslag skulle spegla 
relevanta och aktuella förhållanden i kommuner och regioner kring 
de frågeställningar som utredningen haft att överväga, genomfördes 
en intervjuundersökning med politiska företrädare i ett urval av kom-
muner och regioner. Undersökningen genomfördes av Sweco AB. 
En redovisning av undersökningen återfinns i bilaga 4. 

Utredningen lämnade också ett uppdrag till Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet, KEFU, att kartlägga i vilken utsträckning kom-
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muner och regioner beaktar koncernperspektivet i sin styrning mot 
en god ekonomisk hushållning. En redovisning av undersökningen 
återfinns i bilaga 5. 

Utredningen har också lämnat ett uppdrag till konsulten Henrik 
Berggren att bygga en modell för att analysera kommunernas och 
regionernas ekonomiska utveckling tio år framåt i tiden, utifrån vilka 
resultatkrav som kan komma att ställas givet vissa långsiktiga mål för 
soliditet och låneskuld. Konsultens rapport bifogas som bilaga 6.  

Slutligen har utredningen också haft kontakt med den nationella 
samordnaren för Agenda 2030.  

2.3 Betänkandets disposition 

I kapitel 3 ges en bakgrund till utredningens uppdrag, bl.a. görs en 
översiktlig genomgång av de institutionella förutsättningarna för 
kommuner och regioner samt av det nu gällande ramverket för den 
ekonomiska förvaltningen. Vidare beskrivs kortfattat kommunsek-
torns roll i samhällsekonomin och i det finanspolitiska ramverket. 
En summarisk genomgång görs också av reglering och styrning av 
kommunsektorns ekonomi i Danmark, Finland och Norge.  

I kapitel 4 görs en genomgång av hur ekonomin i kommuner och 
regioner har utvecklats de senaste tio åren – både för sektorn som 
helhet och när det gäller spridningen inom kommun- och region-
kollektivet. 

Kapitel 5 innehåller utredningens analyser och överväganden inom 
de olika områden som ingår i uppdraget. I kapitlet redovisas resulta-
tet av de olika faktainsamlingar och analyser som utredningen gjort 
i de olika delarna samt utredningens slutsatser om vilka förändringar 
som behöver göras. 

I kapitel 6 redovisar utredningen sina bedömningar och förslag 
samt motiveringar. 

Kapitel 7 innehåller en lagteknisk översyn. 
Kapitel 8 innehåller en konsekvensanalys av utredningens förslag. 
Kapitel 9 avser ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 
Kapitel 10 innehåller författningskommentarer.  
I bilaga 1 återfinns utredningens direktiv och i bilaga 2 redovisas 

ett exempel på ett program för god kommunal hushållning. 
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3 Bakgrund 

3.1 Inledning 

I detta kapitel ges en översiktlig bakgrund till utredningens uppdrag. 
En kort redovisning görs av de institutionella grunderna för den 
kommunala verksamheten samt den statliga styrningen av sektorn. 
Kommunernas och regionernas roll i samhällsekonomin beskrivs 
samt det finanspolitiska ramverket. En bakgrund ges till nuvarande 
regelverk för den ekonomiska styrningen. En kort återblick görs på 
statliga stödåtgärder vid ekonomiska kriser som påverkat kommun-
sektorn. En kort översikt ges också av reglering och styrning av 
kommunsektorns ekonomi i de övriga nordiska länderna. 

3.2 Institutionella förutsättningar för kommuner 
och regioner 

3.2.1 Ansvarsfördelning mellan staten, kommuner och regioner 

Tyngdpunkten i den svenska offentliga förvaltningen ligger på lokal 
och regional nivå genom att kommuner och regioner bl.a. har i upp-
gift att tillhandahålla olika välfärdstjänster. Regering och riksdag har 
dock ett övergripande ansvar för att kommuner och regioner har 
förutsättningar och kapacitet som står i proportion till det samlade 
kommunala uppdraget.  

I Sverige finns en lång tradition av lokalt inflytande och självstyre 
vilket ger kommuner och regioner en betydande frihet att själva 
besluta om hur deras verksamhet ska bedrivas. Denna frihet innebär 
också att kommuner och regioner har ett eget ansvar för resultat, 
kvalitet och innehåll i verksamheten och ett långtgående finansierings-
ansvar för denna. Detta kommer bl.a. till uttryck genom principen 
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om kommunal självstyrelse som gäller för all kommunal verksamhet. 
Den kommunala självstyrelsen är grundlagsfäst.1  

Riksdagen beslutar genom lag om grunderna för kommunernas 
och regionernas organisation, verksamhetsformer och beskattning 
samt om kommunernas och regionernas befogenheter och åliggan-
den, dvs. ramen för den kommunala kompetensen.  

Beslutanderätten i kommuner och regioner utövas av valda för-
samlingar, kommun- och regionfullmäktige, som fattar beslut på 
lokal och regional nivå. Fullmäktiges ledamöter väljs i allmänna val 
som sammanfaller med val till riksdagen vart fjärde år. Kommuner 
och regioner har givits en långtgående organisationsfrihet och full-
mäktige kan besluta vilka nämnder som ska finnas, om viss verksam-
het ska bedrivas i bolagsform och i vilken utsträckning kommunen 
eller regionen ska anlita privata utförare.  

3.2.2 Kommunal beskattningsrätt 

Kommuner och regioner får enligt 14 kap. 4 § regeringsformen ta ut 
skatt för skötseln av sina angelägenheter. Beskattningsrätten utgör 
en viktig del av den kommunala självstyrelsen och ger förutsätt-
ningar för kommunernas och regionernas finansieringsansvar. Knappt 
två tredjedelar av kommunernas och regionernas totala intäkter är 
skatteintäkter. Medelskattesatsen för kommunsektorn uppgår till  
32,27 procent 2020, vilket var en minskning med 1 öre (en hundra-
dels procentenhet) jämfört med 2019. Spridningen är stor – mellan 
29,18 och 35,15 procent. Medelskattesats till kommunerna uppgår 
till 20,71 procent och till regionerna 11,56 procent. Sedan 2000 har 
en ökning skett med 1,89 procentenheter. Det är regionerna som i 
huvudsak har stått för ökningen av skattesatsen.  

 
1 Principen om kommunal självstyrelse kommer till uttryck bl.a. i 14 kap. 2 § regeringsformen, 
där det framgår att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse 
på den kommunala självstyrelsens grund samt att närmare bestämmelser om detta finns i lag. 
Vidare anges att kommunerna även på samma grund sköter andra angelägenheter som bestäms 
i lag. Vidare framgår i 14 kap. 3 § regeringsformen att en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett 
den. 
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3.2.3 Statlig styrning 

Uppgiftsfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna är 
både en principiell och en praktisk fråga. Samhällsutvecklingen gör 
att uppgiftsfördelningen varierar över tid.  

Den svenska förvaltningsmodellen bygger i stor utsträckning på 
decentralisering och den kommunala nivåns starka ställning grundar 
sig på idén om att den lokala politiska nivån är den bäst lämpade 
arenan för att medborgaren ska kunna utöva inflytande över och 
påverka lokala angelägenheter. Detta är ett uttryck för kommunal 
självstyrelse, vilken vilar på tanken om att legitimiteten för det 
politiska systemet anses bli stärkt av möjlighet till lokalt och 
regionalt inflytande och till ansvarsutkrävande. Den kommunala 
självstyrelsen vilar även på idén om att den leder till en mer effektiv 
verksamhet. Ett effektivitetsvärde som ofta framhålls är att den 
kommunala självstyrelsen ger förutsättningar för större flexibilitet 
och bättre anpassningsförmåga utifrån lokala förutsättningar. 

Statlig styrning kan ta många olika former. I en rapport från 
Statskontoret2 beskrivs detta utifrån olika kategorier av statlig styr-
ning; regelstyrning, ekonomisk styrning, kontrollstyrning, kunskaps-
styrning, organisationsstyrning och informell styrning. Fördelningen 
av ansvar mellan stat, kommuner och regioner sker genom regelstyr-
ning via lagar, förordningar och föreskrifter som beslutas av riksdag, 
regering och statliga myndigheter. Därutöver finns olika former av 
ekonomisk styrning som handlar om att med hjälp av ekonomiska in-
citament få kommunerna och regionerna att agera på ett visst sätt. 
Riktade statsbidrag är ett sådant ekonomiskt styrmedel. Kontroll-
styrning är ett sätt för staten att i efterhand kontrollera hur kommu-
nerna och regionerna efterlever den styrning som staten ger med 
andra styrmedel. Tillsyn, uppföljning och utvärdering är typiska exem-
pel på kontrollstyrning.  

Kunskapsstyrning sker genom att staten på olika sätt förmedlar 
kunskap som är tänkt att påverka kommunernas och regionernas 
verksamhet, t.ex. riktlinjer, vägledningar, handböcker och utbild-
ningar. Staten styr också genom att formulera mål och ta fram inrikt-
ningsdokument. Mål och inriktningsdokument visar den nationella 
politiska viljeinriktningen och de politiska prioriteringarna.  

 
2 Statskontoret (2019, s. 13–14). 
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Organisationsstyrning är den styrning som sker genom att staten 
organiserar en verksamhet på ett visst sätt. Exempelvis kan verksam-
heter flyttas mellan olika huvudmän och nya organisationsformer 
kan introduceras, t.ex. att öppna för privata utförare. Informell styr-
ning sker genom att företrädare för staten, ofta politiker, försöker 
påverka hur kommuner eller regioner ska agera i ett viss avseende, 
t.ex. genom uttalanden av en minister eller en myndighetschef.  

Den statliga styrningen av kommuner och regioner syftar ytterst 
till att den nationella politikens mål och ambitioner får genomslag. 
En grundläggande princip i den statliga styrningen är att medborgarna 
ska garanteras en likvärdig behandling och samhällsservice oavsett 
bostadsort. Utöver likvärdighet syftar den statliga styrningen till att 
säkerställa en rättssäker verksamhet i kommuner och regioner och 
att skapa legitimitet och förtroende för hur staten agerar.  

Genom speciallagstiftningen har kommuner och regioner fått an-
svar för viktiga samhällsfunktioner, vilka oftast innefattar obliga-
toriska uppgifter. Kommuner och regioner kan även fatta beslut om 
att utföra olika frivilliga uppgifter. Exempel på frivillig verksamhet 
för kommunerna finns inom kultur- och fritidsområdet, energi, 
sysselsättning och näringslivsutveckling. Exempel på frivilliga verk-
samheter i regionerna är kultur, utbildning och turism. En stor del av 
den kommunala verksamheten bedrivs av kommunen eller regionen 
själv i förvaltningsform. Vid sidan av förvaltningsformen förekom-
mer även andra verksamhetsformer. Kommuner och regioner kan 
exempelvis överlåta åt ett aktiebolag, en ideell förening eller en stif-
telse att sköta en kommunal angelägenhet. Vidare kan kommuner 
och regioner efter upphandling sluta ett avtal om att överlåta sköt-
seln av en kommunal angelägenhet till en annan aktör, en privat ut-
förare. Som alternativ till upphandling kan kommunen eller regionen 
besluta att införa valfrihetssystem där valet av utförare överlåts till 
brukaren eller patienten. På grund- och gymnasieskolans område före-
kommer fristående skolor, skolor med annan huvudman än de som 
drivs av kommuner eller regioner. I vissa kommuner och regioner ut-
gör köp av verksamhet från privata aktörer en hög andel av kostna-
derna, för sektorn som helhet uppgick andelen 2019 till 17 procent.3  

Samverkan mellan kommuner och mellan regioner har sedan länge 
förekommit i olika omfattning och form. Samverkan kan vara ett sätt 
att bl.a. effektivisera verksamheter, öka kompetensen, förbättra ser-

 
3 SKR (2021d). 
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viceutbudet och hantera krav på specialistkunskaper. Samverkans-
former så som kommunalförbund och gemensamma nämnder regleras 
i kommunallagen. Därutöver förekommer andra former av samverkan, 
t.ex. olika avtalsrättsliga samarbeten och bildandet av interkommunala 
företag.  

3.2.4 Statsbidrag och ekonomisk utjämning 

Allmänt 

Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksam-
heten utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekonomisk 
stabilitet. Samtidigt svarar kommuner och regioner för en betydande 
del av den offentliga verksamheten. Kommunsektorns ekonomiska 
omfattning och dess betydelse för välfärden medför att staten har 
behov av att kunna påverka sektorns förutsättningar och utveckling. 
Under 1990-talet förändrades statens styrning av kommunsektorn. 
Större reformer av statsbidragen genomfördes 1993 och 1996. 

Den kommunala finansieringsprincipen 

Den kommunala finansieringsprincipen infördes 1993 i samband med 
förändringarna av statsbidragen. Principen är inte lagfäst men riks-
dagen har godkänt den. Finansieringsprincipen innebär att om staten 
beslutar om åtgärder som direkt tar sikte på den kommunala verksam-
heten ska de ekonomiska effekterna neutraliseras genom en reglering 
av nivån på statsbidragen. Finansieringsprincipen omfattar inte de s.k. 
frivilliga verksamheterna. Den omfattar inte heller åtgärder som inte 
direkt tar sikte på kommunsektorn men som får ekonomiska effekter 
för sektorn. Hit hör t.ex. statliga beslut som indirekt påverkar det 
kommunala skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna. 

Det kommunala utjämningssystemet 

Kommunalekonomisk utjämning har funnits sedan början av 1900-
talet men införandet av det moderna systemet tog sin början 1993. 
Då ersattes ett stort antal av de riktade statsbidragen med ett generellt 
bidrag. 1996 infördes principen att utjämningen skulle kompensera 
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för strukturella kostnadsskillnader, som inte var påverkbara, och inte 
för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och effektivitet. 
En större förändring skedde återigen i kostnadsutjämningen 2000. 

En viktig principiell utgångspunkt för det generella statsbidrags-
systemet är att kommuner och regioner ska ges handlingsfrihet när 
det gäller verksamhetens utformning samt prioriteringen mellan 
olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten ska där-
med kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Systemet har reformerats 
flera gånger, men grundtanken med ”alla pengar i en påse” består. 
År 2005 reformerades framför allt inkomstutjämningen då garanti-
nivåerna i inkomstutjämningen höjdes till 115 procent av medelskatte-
kraften i kommunerna respektive 110 procent i regionerna samtidigt 
som det generella statsbidraget inordnades i inkomstutjämningen. 
Utjämningssystemet är föremål för ständiga reformer. Efter 2005 har 
vissa förändringar gjorts vid sex tillfällen, senast 2020.4 Under senare 
år har det dessutom tillkommit många nya riktade statsbidrag.  

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att alla kommuner och 
regioner i landet ska kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig 
service, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra struk-
turella förhållanden. Skillnader i kommunalskatt ska därmed i huvud-
sak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte 
bero på skillnader i strukturella förutsättningar. 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av fem 
delar5. Inkomst- och kostnadsutjämning ska tillsammans utjämna 
för skillnader i kommunernas skatteunderlag och kostnadsskillnader 
som uppstår för att kommunerna har olika demografiska och geo-
grafiska förutsättningar. Kostnadsutjämningen består av ett antal 
olika delmodeller för olika verksamheter. Struktur- och införande-
bidrag används för att dämpa negativa effekter av förändringar av 
utjämningssystemet, antingen permanent eller gradvis över införande-
perioden. Den sista delen är regleringsposten, vilken utgör skillnaden 
mellan det generella statsbidraget och summan av övriga delar i ut-
jämningen. Regleringsposten kan vara såväl positiv som negativ och 
fördelas jämnt utifrån antalet invånare.  

 
4 Statskontoret (2017), Statskontoret (2021) och SOU 2018:74.  
5 LSS-utjämningen oräknad. Den utgör ett separat utjämningssystem med en likartad utform-
ning som kostnadsutjämningen.  
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Utjämningssystemet finansieras till största delen av statliga medel. 
Eftersom vissa kommuner och regioner betalar en avgift, dvs. netto 
är bidragsgivare till systemet, har utjämningen en större omfattning 
än anslagsbeloppet. Åtta kommuner och en region var nettobetalare 
för 2021.  

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet är kopplat till an-
slaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner. Anslaget fördelas på två anslags-
poster, en för kommunerna och en för regionerna, vilka för 2021 
uppgick till 105 respektive 53 miljarder kronor, en ökning från 86 re-
spektive 45 miljarder kronor för 2020. 

Den kommunalekonomiska utjämningens betydelse som intäkts-
källa skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. När alla 
bidrag och avgifter summeras per kommun varierade beloppen 
mellan −18 864 och +32 873 kronor per invånare för 2021. Per region 
varierade beloppen mellan −441 och +10 914 kronor per invånare.  

Statsbidrag till kommuner och regioner 

Staten använder i stor utsträckning statsbidrag i sin styrning av 
kommuner och regioner. Statsbidragen kan delas in i tre olika kate-
gorier: generella statsbidrag, riktade (specialdestinerade) statsbidrag 
och kostnadsersättningar. 

Generella statsbidrag är ett bidrag till kommuner och regioner 
utan krav på särskilt användningsområde eller viss prestation. Även 
om det kan finnas villkor som ska vara uppfyllda för att få del av ett 
generellt bidrag får kommuner och regioner fritt disponera de er-
hållna medlen. År 2019 utgjorde de generella statsbidragen 14 procent 
av kommunsektorns intäkter, 2020 ökade andelen till 17 procent. 

Ett riktat statsbidrag är ett bidrag till kommuner eller regioner 
som är frivilligt att ansöka om eller ta del av och som är avsett för en 
viss insats, ett visst ändamål eller för att stimulera utveckling i en 
bestämd verksamhet.  

Kostnadsersättningar är ersättningar för specifika kostnader som 
kommuner eller regioner har med anledning av en statligt beslutad 
skyldighet att utföra eller tillhandahålla en viss tjänst. 
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Antalet riktade statsbidrag har ökat under senare år och uppgår 
2020 till 183, en ökning med 12 från 2019. De flesta finns inom om-
rådena vård och omsorg samt utbildning. Antalet kostnadsersättningar 
är 23 och oförändrat. 

De riktade statsbidragen och kostnadsersättningarna utgjorde 
cirka 6 procent av kommunsektorns totala intäkter 2020, en ökning 
från drygt 4 procent 2019.  

Totalt utbetalda bidrag, generella och riktade, var 2019 totalt 
213 miljarder kronor. Dessa ökade 2020 till 276 miljarder, varav 50 mil-
jarder kronor var direkt relaterade till covid-19-pandemin.6 

3.2.5 EU:s påverkan på kommuner och regioner 

EU:s lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på lokal 
nivå i Sverige. Kommunerna och regionerna är bundna av EU-rätten 
och skyldiga att se till att den följs i all verksamhet. EU-rätten på-
verkar nästan alla verksamhetsområden inom kommunsektorn och 
kommunernas och regionernas roll som arbetsgivare, serviceprodu-
cent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare. 

3.3 Kommunsektorn i samhällsekonomin 

Kommuner och regioner svarar för en stor och viktig del av det som 
brukar kallas för välfärdens kärna, dvs. vård, omsorg och skola. 
Genom sin storlek har kommunsektorn även en betydande roll i 
samhällsekonomin, både genom att kommuner och regioner påver-
kar och påverkas av de samhällsekonomiska förutsättningar som 
råder i övrigt, t.ex. sysselsättning, lönenivåer och priser. Riksdagen 
och regeringen har dock det yttersta ansvaret för samhällsekonomin 
och den ekonomiska politiken.  

Den offentliga sektorns inkomster uppgick 2019 till sammanlagt 
2 469 miljarder kronor eller 48,9 procent av BNP. Kommunsektorns 
inkomster uppgick till 1 159 miljarder kronor vilket motsvarar 23,1 pro-
cent av BNP. Sedan början av 2000-talet har kommunsektorns in-
komster som andel av BNP ökat med 2,3 procentenheter.  

 
6 Statskontoret (2021).  
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Utgifterna för den offentliga sektorn uppgick 2019 till 2 440 mil-
jarder kronor vilket motsvarade 48,3 procent av BNP. Kommun-
sektorns andel av utgifterna var 24 procent av BNP, vilket är en 
ökning med 3,3 procentenheter sedan 2000.  

Figur 3.1 Utveckling av offentliga sektorns utgifter 

Andel av BNP 

 
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. 
Notera att uppgifterna inte är konsoliderade. Transfereringar mellan sektorerna medför att summan av 
sektorernas inkomster blir högre än om inkomsterna hade varit konsoliderade.  

 
 
De största inkomstposterna för kommuner och regioner utgörs av 
skatteinkomster (främst inkomst av tjänst och pensioner) och av 
statsbidrag. Inkomster från skatt uppgick till 766 miljarder kronor 
2019, vilket är 66 procent av sektorns totala inkomster. Motsvarande 
för statsbidragen, exklusive momsbidrag, var 213 miljarder kronor 
och drygt 18 procent av sektorns inkomster.  

Kommunsektorns utgifter delas upp i konsumtion, investeringar, 
transfereringar och räntor. Kommunsektorns totala utgifter uppgick 
2019 till 1 204 miljarder kronor. Konsumtionsutgifterna utgör den 
största utgiftsposten och motsvarade 80 procent av sektorns utgif-
ter. Motsvarande för investeringar är 11 procent och transfereringar 
uppgick till 5 procent av utgifterna. 

I nationalräkenskaperna räknas det finansiella sparandet ut som 
nettot mellan inkomster och utgifter. Det finansiella sparandet mäter 
de finansiella flödena under ett år i ekonomin och är ett centralt mått 
i det finanspolitiska ramverket. I kommunernas och regionernas 
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räkenskaper är dock årets resultat, dvs. skillnaden mellan intäkter 
och kostnader, det centrala måttet. Trots att kommunsektorn som 
helhet redovisade ett positivt resultat 2019 var det finansiella sparan-
det negativt. 

Tabell 3.1 Kommunsektorns finanser 2019  

 Miljarder kronor Andel 

INKOMSTER 1 159 100% 

Skatter 766 66% 

Statsbidrag 213 18% 

Övriga inkomster 180 16% 

UTGIFTER 1 204 100% 

Transfereringar 62 5% 

Konsumtionsutgift 964 80% 

Lagerinvesteringar 137 11% 

Övriga utgifter 42 4% 

Finansiellt sparande −45  
Källa: SCB Nationalräkenskaperna. 

 
 
Den kommunala konsumtionen omfattar de resurser som används 
för att tillhandahålla olika typer av skattefinansierade tjänster, an-
tingen egenproducerade eller inköpta från det privata näringslivet. 
För kommunerna är konsumtionsutgifterna störst för utbildning 
och socialt skydd. De största utgiftsposterna för kommunerna är 
verksamhet inom förskola, skola, äldreomsorg samt sjukdom och 
funktionshinder. Regionernas konsumtionsutgifter rör nästan ute-
slutande hälso- och sjukvård och där utgör öppen sjukvård och sluten 
sjukhusvård de största posterna. Dessa utgiftsposter är i stort demo-
grafiskt betingade och den demografiska utvecklingen har därför en 
stor betydelse för behovet av resurser inom olika välfärdstjänster. 

3.4 Det finanspolitiska ramverket 

3.4.1 De budgetpolitiska målen 

Det finanspolitiska ramverket omfattar ett antal mål och principer 
som framför allt syftar till att finanspolitiken ska vara långsiktigt 
hållbar och transparent. Under krisåren på 1990-talet reformerades 
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finanspolitikens regelverk genom framför allt en förändrad budget-
process, införandet av utgiftstaket och lite senare beslut om att in-
föra ett överskottsmål.7  

De centrala delarna av dagens finanspolitiska ramverk kan sam-
manfattas med:  

• de budgetpolitiska målen: överskottsmålet, skuldankaret, utgifts-
taket och det kommunala balanskravet,  

• en stram statlig budgetprocess,  

• extern uppföljning och transparens. 

Enligt 2 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) ska regeringen lämna ett för-
slag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Offentlig 
sektor inkluderar staten, kommuner och regioner samt ålderspensions-
systemet. Riksdagen har fastställt att det finansiella sparandet i den 
offentliga sektorn fr.o.m. 2019 ska uppgå till en tredjedels procent 
av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.  

Vid utformningen av finanspolitiken och förslag till statens bud-
get har regeringen ett övergripande ansvar för att beakta sparandet i 
alla delar av den offentliga sektorn, dvs. i staten, kommunsektorn 
och ålderspensionssystemet.8 Under perioden 2015–2019 har det 
finansiella sparandet i den offentliga sektorn varit positivt. Det beror 
på att staten hade ett positivt finansiellt sparande. I motsats har kom-
munsektorn haft ett negativt finansiellt sparande i stort sett under 
varje år under 2010-talet. 

I samband med att överskottsmålet justerades, infördes även ett 
skuldankare för att ytterligare förstärka ramverket och lyfta fram 
skuldens grundläggande betydelse för finanspolitisk hållbarhet.9 
Skuldankaret är fastställt som ett riktmärke för den offentliga sek-
torns konsoliderade bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden, på 
medellång sikt. Nivån på skuldankaret är bestämd till 35 procent av 
BNP, vilket ger en god marginal till den högsta skuldnivå, 60 pro-
cent, som medges enligt stabilitets- och tillväxtpakten och de kritiska 
gränser för skulden som identifierats i flera internationella studier.10 

 
7 Skr. 2017/18:207. 
8 Skr. 2017/18:207. 
9 Prop. 2016/17:100, bet. 2016/17:FiU20 och prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1. 
10 Skr. 2017/18:207. 
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Utgiftstaket för staten infördes 1997. Enligt 2 kap. 2 § budget-
lagen är det obligatoriskt för regeringen att i budgetpropositionen 
föreslå en nivå på utgiftstaket för det tredje tillkommande året. Riks-
dagen fastställer utgiftstaket. Vilka utgifter som utgiftstaket ska om-
fatta regleras inte i lag. Hittills har emellertid taket i princip haft 
samma omfattning, budgetens utgiftsområden 1–25 och 27 samt ut-
gifterna i ålderspensionssystemet vid sidan om statens budget. Stats-
bidragen till kommunsektorn, både generella och riktade, omfattas 
av utgiftstaket.  

Sedan 2000 tillämpas ett balanskrav för kommunsektorn i syfte 
att stärka budgetprocessen på lokal nivå. Balanskravet regleras i  
kommunallagen och innebär att budgeten i kommuner och regioner 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (11 kap. 5 § 
kommunallagen). Balanskravet understödjer överskottsmålet och 
bidrar till att det uppnås. Kommuner och regioner har under vissa 
omständigheter kunnat frångå regeln om att upprätta en budget i 
balans samt avstå från att reglera negativa balanskravsunderskott (se 
avsnitt 3.5.1).  

3.5 Ramverket för kommunernas och regionernas 
ekonomiska förvaltning  

3.5.1 Regelverket kring ekonomisk förvaltning  

Kommunallagen 

Bestämmelser om kommunernas och regionernas ekonomiska förvalt-
ning finns i huvudsak i 11 kap. kommunallagen (2017:725). Några 
centrala bestämmelser för den kommunala ekonomin är kravet på god 
ekonomisk hushållning och kravet på att upprätta en budget i balans. 
Vidare finns bl.a. bestämmelser om kommunernas och regionernas 
medelsförvaltning och möjligheten att använda resultatutjämnings-
reserver. 

Reglerna för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och re-
gioner har sedan början av 1900-talet präglats av synsättet att kommun-
medlemmarnas skattemedel bör förvaltas på ett säkert och ansvars-
fullt sätt, även om det har tagit sig olika uttryck vid olika tidpunkter.  

Den 1 januari 2018 trädde den nu gällande kommunallagen i kraft 
och ersatte kommunallagen (1991:900) som varit i kraft sedan 1 januari 



SOU 2021:75 Bakgrund 

65 

1992. I samband med införandet av den nu gällande kommunallagen 
gjordes inga större materiella förändringar i bestämmelserna om den 
ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner. 

Från förmögenhetsskydd till en god ekonomisk hushållning 

I 1953 års och i 1977 års kommunallagar fanns bestämmelser som 
tog sikte på att skydda den kommunala förmögenheten, det s.k. 
kommunala förmögenhetsskyddet som bl.a. innebar att en kom-
muns fasta och lösa egendom borde förvaltas så att förmögenheten 
inte minskades. Det kommunala förmögenhetsskyddet reglerades 
för första gången i samband med 1953 års kommunallagsreform och 
utgick från vad som då ansågs vara en allmänt erkänd norm för kom-
munernas ekonomiska förvaltning, dvs. att en generation inte hade 
rätt att förbruka vad föregående generation ”hopbragt till sina efter-
kommandes gagn”.11 Detta stadgande har i senare reformer av lagstift-
ningen på området refererats till som det s.k. generationsperspektivet 
vilket innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation 
ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.12 

I samband med införandet av 1991 års kommunallag gjordes vissa 
mer betydande förändringar då kravet på och målsättningen om en 
god ekonomisk hushållning introducerades i den kommunala verk-
samheten. Det tidigare gällande förmögenhetsskyddet hade fram-
för allt en principiell innebörd och kunde inte anses utgöra ett hinder 
för en viss flexibilitet i den ekonomiska förvaltningen. Trots bestäm-
melsens karaktär av ändamålsregel upplevde många den ändå som 
alltför stelbent och som ett hinder för strävandena att öka rationali-
teten i den kommunala ekonomiska politiken. Bestämmelsen om för-
mögenhetsskydd ansågs därför höra till ett föråldrat ekonomiskt 
synsätt då den fokuserade kommunens eller regionens handlande på 
den kommunala förmögenheten trots att det inte alltid går att sätta 
likhetstecken mellan ett gott och sunt ekonomiskt handlande och en 
strävan efter att hålla förmögenheten intakt. Regeringen ansåg att 
kommuner och regioner ibland kan behöva använda sina ekonomiska 
resurser på ett friare sätt än vad som följer av förmögenhetsskydds-

 
11 SOU 1952:14, s. 268. 
12 Prop. 2003/04:105, s. 12. 
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bestämmelsen. Införandet av bestämmelsen om god ekonomisk hus-
hållning var avsedd att ge kommuner och regioner en sådan möjlig-
het.13 Kravet på en god ekonomisk hushållning i 1991 års kommunal-
lag fördes oförändrat över till den nu gällande kommunallagen. 

Krav på en budget i balans 

Principen om att kommuner och regioner ska ha en budget i balans, 
det s.k. balanskravet, har under lång tid varit en central del av den 
ekonomiska styrningen i kommuner och regioner. Kravet regleras i 
11 kap. 5 § kommunallagen, där det framgår att budgeten ska upp-
rättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  

Vid införandet av 1991 års kommunallag uppställdes inlednings-
vis inte något uttryckligt krav på att budgeten i kommuner och re-
gioner skulle vara balanserad. Syftet var dock inte att lämna öppet 
för kommunsektorn att undergräva sin ekonomi genom en konse-
kvent underbalansering av budgetarna. Ett sådant handlande kunde 
nämligen inte anses förenligt med god ekonomisk hushållning.14 
Vidare uttalade regeringen att behovet av en stramare lagreglering 
skulle övervägas om den ökade friheten inom det ekonomiska om-
rådet skulle leda till oönskade konsekvenser.15  

Ett uttryckligt krav på att upprätta en budget i balans infördes 
den 1 januari 1998.16 Detta skedde bl.a. mot bakgrund av att kom-
munerna och regionerna under den ekonomiska krisen på 1990-talet 
hade haft svårigheter att anpassa verksamheten till sina ekonomiska 
ramar samt att lagstiftaren inte övergivit tanken på att kommunernas 
och regionernas ekonomi skulle vara i balans. Den uttryckliga regler-
ingen av balanskravet ansågs i praktiken endast innebära ett förtyd-
ligande av vad som redan gällde.17  

Enligt 11 kap. 5 § tredje stycket kommunallagen får undantag 
från kravet på att upprätta en budget i balans göras dels i den ut-
sträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk 
enligt 11 kap. 14 §, dels om det finns synnerliga skäl. 

 
13 Prop. 1990/91:117, s. 109–110. 
14 Prop. 1990/91:117, s. 211. 
15 Prop. 1990/91:117, s. 21. 
16 Enligt prop. 1996/97:52 fick kravet på att intäkterna ska överstiga kostnaderna börja tillämpas 
senare än den 1 januari 1998, bl.a. gällde för kommuner att balanskravet skulle tillämpas senast 
avseende räkenskapsåret 1999 och för regioner senast avseende räkenskapsåret 2000. 
17 Prop. 1996/97:52, s. 32. 
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Möjligheten att underbalansera budgeten med hänvisning till 
synnerliga skäl infördes 2004. Samtidigt infördes andra förändringar 
av balanskravet som syftade till att mjuka upp bestämmelsen för att 
skapa ett mer ändamålsenligt regelverk.18 Möjligheten att anta en bud-
get där intäkterna inte överstiger kostnaderna var endast avsedd att an-
vändas med restriktivitet och normalt sett endast något enstaka år.19  

Möjligheten att göra undantag från balanskravet i den utsträck-
ning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 
11 kap. 14 § kommunallagen, infördes den 1 januari 2013. 

I samband med upprättande av årsredovisning räknas ett balans-
kravsresultat fram, vilket visar om balanskravet har uppfyllts vid årets 
slut. Balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen och be-
räknas i enlighet med 11 kap. 10 § LKBR. Om balanskravsresultatet 
är negativt ska det regleras under de närmast följande tre åren (11 kap. 
12 § första stycket kommunallagen). Kravet på reglering innebär i prin-
cip att en negativ förändring av det egna kapitalet ska återställas.20  

Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balans-
kravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl (11 kap. 13 § 
kommunallagen). Det är också möjligt att med hänvisning till synner-
liga skäl endast delvis reglera ett negativt balanskravsresultat eller att 
reglera detta under en längre tid än tre år. 

Resultatutjämningsreserv  

Enligt 11 kap. 14 § första stycket kommunallagen får kommuner och 
regioner reservera medel till en resultatutjämningsreserv. Resultat-
utjämningsreserven infördes den 1 januari 2013 och syftade till att 
förstärka möjligheten för kommuner och regioner att själva utjämna 
intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer.  

Enligt förarbetena ansågs den dåvarande regleringen med balans-
kravet, som är fokuserat på det närmast följande året, endast ge be-
gränsade möjligheter för kommuner och regioner att spara över en 
hel konjunkturcykel. Genom att bygga upp resultatutjämningsreser-
ver inom ramen för det egna kapitalet, kan kommuner och regioner 
på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av sitt överskott i goda tider 
och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till 

 
18 Prop. 2003/04:105, s. 18.  
19 Prop. 2003/04:105, s. 19. 
20 Prop. 1996/97:52, s. 38. 
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följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan enligt för-
arbetena ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god 
ekonomisk hushållning som kommuner och regioner ska ha i sin 
verksamhet.21  

3.5.2 Kommunal redovisning  

Länge saknades en närmare lagreglering av den kommunala redovis-
ningen. I allt väsentligt överläts det till kommuner och de regionerna 
att själva utveckla redovisningen. I 1991 års kommunallag fanns inled-
ningsvis vissa övergripande bestämmelser gällande årsredovisningen 
och krav på att årsredovisningen skulle upprättas med iakttagande av 
god redovisningssed. I övrigt uppställdes inga krav avseende årsredo-
visningens innehåll och form, i stället lämnades detta till fullmäktige 
att besluta om. Det förslag till kommunalt normalreglemente för 
redovisning som organisationerna Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), hade utarbetat framhölls dock i förarbetena till 1991 års kom-
munallag som en god förebild för hur sådana närmare föreskrifter 
kunde utformas.22 I anslutning till bestämmelserna om årsredovis-
ningen infördes också kravet på att fullmäktige ska godkänna årsredo-
visningen, ett krav som därefter har förts över till den nu gällande 
kommunallagen.  

Kommunallagens bestämmelser om den kommunala externredo-
visningen upphävdes från och med 1 januari 1998 då lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning (KRL) trädde i kraft. KRL byggde på 
normalreglementet för redovisning som Svenska kommunförbundet 
och Landstingsförbundet hade tagit fram och på lagstiftning om 
redovisning inom den privata sektorn. Förutom bestämmelser om 
externredovisning innehöll KRL allmänna bestämmelser om bok-
föring och bestämmelser som avser internredovisning.  

Regeringen ansåg vid KRL:s tillkomst att de specifika förutsätt-
ningar som gällde för kommunal verksamhet gjorde att den redovis-
ningslagstiftning som gällde för näringslivet inte var direkt överförbar. 
Det grundläggande synsättet på redovisning ansågs vara detsamma i 
båda sektorerna men regeringen påpekade att den kommunala sär-

 
21 Prop. 2011/12:172, s. 1, 23. 
22 Prop. 1990/91:117, s. 122 f. 
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arten gjorde att särskilda krav kunde ställas på den kommunala redo-
visningen. Syftet med den kommunala externredovisningen ansågs 
vara att ge fullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter rele-
vant information om verksamhetens finansiella resultat och ekono-
miska ställning.23 

Därefter har lagregleringen av den kommunala externredovis-
ningen succesivt ökat i detaljeringsgrad och omfattning. Den 1 januari 
2019 trädde en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning, LKBR, i kraft. Den nya lagen är, liksom den tidigare, en ram-
lagstiftning men innehåller fler och mer utförliga bestämmelser. 

Normgivande organ inom kommunal redovisning är Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) vars huvudsakliga syfte är att utveckla 
god redovisningssed enligt LKBR. RKR är en ideell förening vars 
medlemmar är staten och SKR. RKR bildades 1997 och ger ut re-
kommendationer, informationsmaterial och idéskrifter inom kom-
munal redovisning.  

3.5.3 Kommunal revision 

Det svenska systemet med förtroendevalda revisorer har gamla anor 
och har utvecklats under lång tid. Modellen vilar på tanken att den 
förtroendevalda revisionen fungerar som fullmäktiges instrument 
för granskning av den kommunala verksamheten. Detta ses som ett 
demokratiskt inslag i den kommunala självstyrelsen.  

Det svenska systemet har kritiserats för att granskningen inte är 
tillräckligt oberoende i förhållande till uppdragsgivaren. Den kom-
munala revisionens har därför varit föremål för flera reformer de 
senaste decennierna. Många åtgärder har vidtagits för att stärka obe-
roendet och professionaliteten. Dock har den grundläggande tanken 
om att all verksamhet bygger på nämndmodellen där förtroende-
valda är ansvariga inte förändrats och därmed inte heller systemet 
med förtroendevalda revisorer.  

Vid införandet av den nu gällande kommunallagen uttalade reger-
ingen bl.a. att det finns många argument som talar för att behålla 
nuvarande ordning samt att ett avskaffande av systemet med för-
troendevalda revisorer skulle innebära en förändring av kommun-
ernas organisationsmodell och ett ingrepp i den kommunala själv-

 
23 Prop. 1996/97:52, s. 42 f. 
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styrelsen. Regeringen anförde vidare att granskningen ska ledas av 
förtroendevalda då den kommunala förvaltningsrevisionen till sin 
karaktär är politisk och de som granskas till stor del är förtroende-
valda.24 De förtroendevalda revisorerna ska bistås av sakkunniga 
revisorer. 

Revisorerna ska årligen granska den verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 
Revisorernas granskningsuppgift omfattar all den verksamhet, undan-
taget i princip myndighetsutövning mot enskild, som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av 
god revisionssed (12 kap. 1 och 3 §§ kommunallagen). 

Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse till fullmäk-
tige med en redogörelse för resultatet av den revision som avser 
verksamheten under föregående budgetår. De sakkunnigas rapporter 
ska bifogas revisionsberättelsen (12 kap. 12 § första stycket kom-
munallagen). Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om 
huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte (12 kap. 13 § tredje stycket 
kommunallagen). Det är sedan fullmäktige som beslutar om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras (5 kap. 24 § första stycket kommunal-
lagen).  

3.6 Statliga stödåtgärder vid ekonomiska kriser 
som påverkat kommunsektorn 

3.6.1 Stödåtgärder kan riskera att ge problem med 
återkommande räddningsinsatser (”bailouts”) 

Det är vanligt att den offentliga sektorn i olika länder är organiserad 
i en vertikal struktur med ytterligare en eller flera politiska nivåer 
under den centrala nivån (regering och riksdag), bl.a. av effektivitets-
skäl. Den vertikala separeringen kan dock skapa risk för att olika 
strategier används för att tillskansa sig mer resurser från den centrala 
nivån vilka kan användas av den lokala och regionala nivån. Den 
typen av beteenden riskerar att ge upphov till att problem med s.k. 
bailouts kommer till stånd.25  
  

 
24 Prop. 2016/17:171, s. 241. 
25 Dahlberg och von Hagen (2003). 
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En bailout definierar Dahlberg och von Hagen (2003) som en 
händelse där den centrala regeringen till den kommunala nivån ställer 
mer finansiella medel till förfogande än vad man på förhand hade 
bestämt, när den kommunala nivån förklarar att den är oförmögen 
att fullgöra sina åtaganden. Det kan röra sig om att det saknas intäk-
ter för att klara av att betala sina egna skulder och finansiera viktiga 
offentliga tjänster till följd av att man spenderat sina medel på annat.  

En enstaka statlig räddningsinsats behöver i sig inte leda till pro-
blem med återkommande bailouts, om det sker till följd av en kris-
situation som skapats av faktorer som den kommunala nivån inte kan 
påverka, så som större makroekonomiska konjunktursvängningar. En 
problematik med bailouts uppstår när det finns en förväntan om att 
erhålla finansiellt stöd och ett agerande därefter kan skapa en s.k. 
mjuk budgetrestriktion.26 Allt eftersom betalningsansvaret skjuts över 
från den kommunala till den centrala nivån ökar belastningen på de 
offentliga finanserna. 

För att minska risken för att kommunernas och regionernas eko-
nomi urgröps uppställs krav på att budgeten ska upprättas så att in-
täkterna överstiger kostnaderna, dvs. budgeten ska upprättas i balans. 
Balanskravet bidrar på så sätt till att minska risken för att staten be-
höver ta över betalningsansvaret för enskilda kommuners eller regio-
ners åtaganden. 

3.6.2 När har statliga räddningsaktioner förkommit i Sverige? 

Vid de senaste lågkonjunkturerna 2009 och 2020 har regeringen läm-
nat finansiellt stöd till kommunsektorn. Behovet av det stöd som då 
lämnats har inte orsakats av kommunsektorns finansiella oaktsamhet 
och stödet kan därför snarast betraktas som en försäkring från statens 
sida. Det har även förekommit mer regelrätta bailouts vid ett par 
tillfällen med utbetalning av stöd till finansiellt utsatta kommuner. 

Ett exempel är Haninge kommun som fick ta över skulder från 
det kommunala bostadsbolaget när detta inte kunde fullgöra sina 
förpliktelser i samband med krisen på fastighetsmarknaden under 
1990-talet. Efter att först ha lämnat ett lån till kommunen tog staten 
över skulden. 

 
26 Begreppet ”mjuk budgetrestriktion” introducerades av Kornai (1979). 
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Ett annat exempel är Region Stockholm som 2004 beviljades ett 
bidrag med 400 miljoner kronor för omstruktureringskostnader och 
för att nå en ekonomi i balans senast 2005.  

Det har förekommit räddningsaktioner under mer systematiska 
former. Det extra skatteutjämningsbidraget som existerade mellan 
1966 och 1992 avsåg initialt skattetyngda kommuner med höga kost-
nader för skolskjuts och stark befolkningsminskning. Efterhand ut-
ökades möjligheten att ge extra skatteutjämningsbidrag även till  
kommuner som hade en besvärlig ekonomisk situation. 

Genom Bostadsdelegationen medverkade staten till att hantera för-
luster i bostadsbolag som uppkom i samband med 1990-talskrisen.  

Kommundelegationen i början av 2000-talet syftade till att bidra 
till att kommuner och regioner med vissa strukturella förutsättningar 
skulle nå ekonomisk balans. Stödet för de kommuner och regioner 
vars ansökningar blev beviljade villkorades med att omstrukturerings- 
och besparingsåtgärder skulle genomföras. 

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att ett nytt 
tillfälligt stödprogram ska inrättas för att vissa kommuner och re-
gioner ska nå en ekonomi i balans och på sikt en god ekonomisk 
hushållning. Stödprogrammet innebär att de kommuner och regioner 
som vid utgången av 2020 hade en svag ekonomi och som för att 
stärka sin ekonomi har behov av att vidta omstrukturerings- och 
effektiviseringsåtgärder, får möjlighet att ansöka om statligt stöd.27 

3.6.3 Vilka faktorer bidrar till att skapa förväntningar 
på statliga räddningsinsatser? 

Den centrala nivåns förmåga att binda sig vid en hård budgetrestrik-
tion är avgörande för att undvika en bailout-problematik. Det finns 
emellertid flera omständigheter som ökar risken för att budget-
restriktionen mjukas upp. I litteraturen identifieras vilka konstitu-
tionella, administrativa och organisatoriska faktorer som kan bidra 
till att underminera regeringens förmåga28: 

 
27 Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi 
i balans. 
28 Dahlberg och von Hagen (2003) i Dahlberg och Pettersson-Lidbom (2005). 
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• En hög ambition från regeringen att utjämna levnadsmöjligheter 
eller tillhandahålla offentliga varor över landet innebär större 
svårigheter att neka bailouts. 

• Otydlighet i ansvarsfördelningen mellan lokala och centrala be-
slutsenheter. 

• Graden av kommunernas medbestämmande över de vertikala stats-
bidragen påverkar risken för bailouts. 

• Avsaknad av fasta och transparenta regler för storlek och fördel-
ning av statsbidrag kan minska regeringens förmåga att vidhålla 
en hård budgetrestriktion på den lokala nivån.  

• En svagare kommunal skattebas och högre beroende av statsbidrag 
kan göra det svårare för regeringen att avstå från att lämna stöd.  

Ett par studier finner stöd för att svenska kommuner har eller i alla 
fall historiskt har haft mjuka budgetrestriktioner. Den ekonomiska 
situationen i kommunerna som erhöll stöd från Kommundelega-
tionen berodde i högre grad på att de dragit på sig större skulder än 
andra kommuner snarare än att externa eller strukturella faktorerna 
var förklaringen.29 Även förekomsten av det extra skatteutjämnings-
bidraget innebar att framtida förväntningar om stöd bidrog till en 
högre skuldsättning.30 

3.7 Reglering och styrning av kommunsektorns 
ekonomi i de nordiska länderna 

3.7.1 Inledning 

Styrningen av och ansvaret för den lokala och regionala nivån i de 
nordiska länderna har många likheter. I Danmark, Finland, Norge 
och Sverige utgör den offentliga sektorn en stor del av ekonomin. 
Gemensamt för länderna är också att en betydande del av den offent-
liga verksamheten bedrivs i kommunal regi jämfört med exempelvis 
övriga länder inom EU. Kommunerna i de nordiska länderna har 
också samma typ av uppgifter, ansvar och relativt likartat förhållande 
till staten. I Danmark, Norge och Finland är emellertid den statliga 

 
29 Dahlberg och Rettso (2010). 
30 Pettersson-Lidbom (2009) i Dalhberg och Rettso (2010). 
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styrningen av kommunernas och regionernas ekonomi mer omfat-
tande än i Sverige. Sverige, följt av Finland, har den högsta graden av 
ekonomiskt självstyre och även den högsta självfinansieringsgraden.  

Det finns flera centrala skillnader mellan de nordiska länderna när 
det kommer till hur ramarna sätts för den kommunala ekonomin. 
I detta avsnitt redovisas översiktligt regelverken och den statliga styr-
ningen i Danmark, Finland och Norge.  

3.7.2 Kommunsektorn i de finanspolitiska ramverken 

I de nordiska länderna regleras kommunsektorn i olika hög grad i de 
finanspolitiska ramverken. I Danmark och Finland finns begräns-
ningar för ekonomin både på sektornivå och på individuell nivå 
medan regelverket i Norge och Sverige endast riktas mot den en-
skilda kommunen eller regionen. 

I både Finland och Danmark finns siffersatta mål för ekonomin i 
kommunsektorn som helhet. I Danmark krävs att en budget i balans 
upprättas på sektornivå och i Finland får kommunsektorns under-
skott inte understiga 0,5 procent av BNP. I Danmark sätts också en 
övre gräns för hur stora utgifterna får vara för sektorn som helhet. 
En överträdelse av utgiftstaket är förknippat med sanktioner som 
drabbar både individuella kommuner och sektorn som helhet. 

I samtliga länder uppställs krav på en balanserad budget. I Finland, 
Norge och Sverige ska uppkomna underskott regleras inom en utsatt 
tid. I Danmark är upplåningen begränsad till vissa investeringsutgifter.  

Det är endast i Sverige som det inte finns sanktionsmöjligheter 
vid regelöverträdelser om kommunen eller regionen inte förvaltar 
sin ekonomi väl. I de övriga tre länderna finns en ordning för hur 
kommuner och regioner som inte följer uppställda regler för den 
ekonomiska förvaltningen ska hanteras.  
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Tabell 3.2 Kommunsektorn i de finanspolitiska ramverken  

 Danmark Finland Norge Sverige 

Budgetpolitiska 
regler för 
kommunsektorn 

Mål om budgetbalans 
för kommunsektorn. 
Utgiftstak som täcker 
kommuners och regio-
ners driftskostnader. 

Kommunsektorns 
underskott får inte 
understiga 0,5 pro-
cent av BNP. 

  

Sanktionsmöjlig
het, sektornivå 

Om det gemensamma 
utgiftstaket bryts kan 
det medföra sanktioner 
i form av indragna 
statsbidrag, både för 
den individuella kom-
munen som bryter 
taket och gemensamt 
för sektorn. 

   

Budgetpolitiska 
regler för indivi-
duella kommuner 
och regioner 

Upplåning begränsas 
till vissa investerings-
utgifter, inte för drifts-
kostnader. 

Krav på att upprätta 
en budget i balans. 
Ackumulerade under-
skott måste täckas 
inom 4 år. 

Krav på att upp-
rätta en budget 
i balans. Under-
skott måste 
täckas inom 
tre år. 

Krav på att upp-
rätta en budget 
i balans. Under-
skott måste 
täckas inom 
tre år. 

Sanktionsmöjlig-
heter, individuell 
nivå 

I fall det aggregerade 
taket överskrids sker 
en extra reduktion av 
statsbidragen för de 
kommuner och regioner 
som överstigit sina 
individuella budgetar. 
Regeringen kan be-
sluta om balans-
budgetmål och ekono-
miska uppföljningar 
i särskild ordning. 

Om ett ackumulerat 
underskott inte har 
återhämtats inom 4 år 
sker en förhandling 
med regeringen om 
hur underskottet ska 
åtgärdas. En slutlig 
sanktion kan inne-
bära tvångssamman-
slagning av två 
kommuner. 

Vid regelöver-
trädelser kan 
finansdeparte-
mentet ta kontroll 
över kommunens 
budgetbeslut. 

 

Källa: Utdrag ur Calmfors (2020). 

3.7.3 Danmark 

Avtal mellan stat och kommunsektorn 

Varje år tecknas avtal mellan Finansministeriet och kommunsektorn, 
som representeras av Kommunernes Landsforening (KL). I de ekono-
miska avtalen fastställs ramen för det kommande årets totala kommu-
nala och regionala ekonomi. Ramarna gäller för hela kommunkollek-
tivet. KL arbetar sedan med kommunerna i en interaktiv process för att 
kommunernas enskilda ramar ska täckas inom hela sektorns ram. I av-
talet ingår även att besluta om nivån för investeringar. 

Kommunerna och regionerna ska beakta ramarna vid budgeter-
ingen. Baserat på dessa gör Finansministeriet en bedömning av om 
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den samlade budgeten ligger inom de överenskomna ramarna. Om 
budgeten inte ligger inom den överenskomna ramen kan Finans-
ministeriet besluta om sanktioner med stöd av budgetlagen.  

Ekonomisk uppföljning av kommuner och regioner 

Utgångspunkten för uppföljning av kommuner och regioner i Danmark 
är de avtal som upprättas årligen mellan kommunsektorn och Finans-
ministeriet. Varje år ges det ut en särskild publikation om den kom-
munala ekonomin och budgeten. 

Kommuner med ekonomisk obalans, sanktioner 

Om en kommun eller en region inte hållit sig inom ramarna för den 
kommunala ekonomin kan beslut fattas om en ekonomisk sanktion. 
Sanktionerna är såväl kollektiva, och gäller för sektorn som helhet, 
som individuella, riktade mot specifika kommuner eller regioner. 
Kommunernas likviditet följs löpande av Ekonomi- och inrikes-
ministeriet. Det finns regler för nyttjande av checkkredit. Om lik-
viditeten blir för låg och checkkrediten utnyttjas mer än reglerat, 
kontaktar ministeriet den aktuella kommunen eller regionen som 
sätts under statlig administration. Kommunen eller regionen ska då 
upprätta en plan för hur ekonomin ska stabiliseras. 

3.7.4 Finland31 

Samrådsförfarande mellan stat och kommunsektorn 

Kommunernas verksamhet, ekonomi och förvaltning samt samord-
ningen av statens och kommunernas ekonomi behandlas enligt kom-
munallagen i samrådsförfarandet mellan staten och kommunerna. Vid 
samrådsförförandet företräds kommunerna av Finlands Kommun-
förbund. Inom ramen för samrådsförfarandet bereds ett program för 
kommunernas ekonomi. Programmet utgör en del av planen för de 
offentliga finanserna och budgetpropositionen. 

 
31 Finland har under 2021 beslutat om att inrätta så kallade välfärdsområden på regional nivå 
som övertar verksamhet inom bland annat vård och räddningstjänst. I avsnittet tas inte hänsyn 
till hur reformen påverkar statens reglering och styrning av kommunsektorn.  
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Ekonomisk uppföljning av kommuner och regioner 

Om en kommun befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning 
ska kommunen och staten tillsammans utreda kommunens möjlig-
heter att garantera sina invånare de tjänster som lagstiftningen kräver 
och vidta åtgärder för att trygga förutsättningarna för tjänsterna.  

Årligen fastställs, utifrån nyckeltalen i de två senaste boksluten, 
om en kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation, och blir 
en ”kriskommun”. 

Kommuner med ekonomisk obalans, sanktioner 

Om en kommun uppfyller kriskommunskriterierna alternativt inte 
har täckt ett underskott inom fyra år ska det i en ekonomisk plan 
framgå vilka specificerade åtgärder som ska vidtas för att komma till 
rätta med problemen. Om inte detta sker kan Finansministeriet starta 
ett utvärderingsförfarande genom att tillsätta en utvärderingsgrupp 
som tar fram förslag till åtgärder. Efter att kommunfullmäktige be-
handlat gruppens åtgärdsförslag delges finansministeriet beslutet om 
eventuella fortsatta åtgärder. Baserat på underlaget avgör finansmini-
steriet om det behövs en särskild utredning om kommunsamman-
slagning. År 2021 ändras den finska kommunallagen så att det blir 
möjligt för finansministeriet att tillsätta en särskild kommunindelnings-
utredning utan att det genomförs ett nytt utvärderingsförfarande, 
om åtgärderna inte har genomförts och om förutsättningarna för det 
utvärderingsförfarande som föreskrivs i kommunallagen fortfarande 
föreligger. 

3.7.5 Norge 

Konsultationer mellan stat och kommunsektorn 

Den norska regeringens främsta metod för att få ekonomisk informa-
tion om kommunsektorn och ha dialog med kommunsektorn är kon-
sultationer. Representanter från regeringen och Kommunesektorens 
organisasjon (KS) möts vid tre fasta tillfällen per år. Konsultationerna 
är en viktig del i regeringens arbete med statsbudgeten. Protokoll 
och dokumentation från konsultationerna publiceras officiellt. 
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Uppföljning av kommuner och fylkeskommuner 

Redovisning av utvecklingen i den kommunala sektorn sker löpande 
i budgetpropositionen. Vidare publiceras två gånger per år en redo-
visning av utvecklingen av ekonomin i den kommunala sektorn av 
”Tekniskt beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal eko-
nomi” (TBU)32. 

Kommuner med ekonomisk obalans, sanktioner 

Den statliga tillsynen och uppföljningen av kommuner och fylkes-
kommuner är riktad mot dem som har en svag ekonomi. Fylkes-
kommunerna följs upp av departementet och tillsynen av kommunerna 
är delegerad till statsforvalteren (statens representant i regionen). 

De kommuner och fylkeskommuner som är ekonomiskt svaga 
hamnar i ROBEK-registret (register om betinget godkjenning og 
kontroll). Vilka kommuner som hamnar på ROBEK-listan och står 
under regeringens kontroll baseras på fem kriterier som bl.a. handlar 
om att inte ha upprättat en budget och plan i balans och att inte ha 
återställt ett underskott i tid.  

Syftet med reglerna är att fånga upp de kommuner som har en 
svag ekonomi och bidra till att den ekonomiska balansen blir åter-
ställd. 

Statsforvalteren granskar inlämnade budget och årsredovisningar 
för kommunerna och rapporterar till ROBEK-registret om en kom-
mun inte klarar kriterierna enligt listan. En kommun blir avförd från 
listan när denna inte längre bedöms uppfylla kriterierna. 

Om en kommun är registrerad på listan krävs tillstånd för att ta 
upp lån, leasing eller ingå långsiktiga hyresavtal av byggnader och 
anläggningar. Om en kommun som finns på ROBEK-listan tecknar 
ett avtal så är detta avtal inte giltigt innan det godkänts av Stats-
forvalteren. ROBEK-listan publiceras offentligt och banker, hyres-
värdar och andra motparter har en skyldighet att upplysa sig om vilka 
kommuner som är upptagna på listan. 

Statsforvalteren har också möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till 
kommuner om det finns särskilda behov. Sådana medel är villkorade 
med att genomföra åtgärder för att nå en balanserad ekonomi. 

 
32 TBU utgörs av en expertgrupp för rapportering, statistisk bearbetning och expertutvärdering. 
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4 Ekonomin i kommuner 
och regioner 

4.1 Inledning 

I detta kapitel ges en beskrivning av kommunsektorns ekonomiska 
situation och utveckling utifrån ramverket för finanspolitiken och 
den ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner. I den första 
delen ges en beskrivning på nationell nivå för sektorn som helhet, 
medan den andra delen analyserar utvecklingen för grupper av samt 
enskilda kommuner respektive regioner. 

Utredningen har till stor del använt statistik till och med 2019, 
eftersom huvuddelen av analyserna gjordes innan alla uppgifter för 
2020 fanns tillgängliga. Utredningen bedömer dessutom att 2020 var 
ett speciellt år på grund av de extra statsbidrag som betalats ut till 
sektorn i samband med covid-19-pandemin, vilket skulle ha försvå-
rat analysen, och har därför valt att i de flesta fall inte heller kom-
plettera med uppgifter för 2020 i efterhand.  

Statistiken för kommuner, regioner och de kommunala koncer-
nerna utgår från SCB:s årliga insamling i räkenskapssammandraget. 
Räkenskapssammandraget baseras på räkenskaper för kommuner och 
regioner samt sammanställda räkenskaper för de kommunala koncer-
nerna i enlighet med regelverket i LKBR. Statistiken över kommun-
sektorns låneskuld har kompletterats med uppgifter från Kommun-
invest. 

4.2 Kommunsektorn i det finanspolitiska ramverket 

I föregående kapitlet (avsnitt 3.4) beskrevs det finanspolitiska ram-
verket kortfattat. För att överskottsmålet ska uppnås över en kon-
junkturcykel har regeringen vid utformningen av finanspolitiken ett 



Ekonomin i kommuner och regioner SOU 2021:75 

80 

övergripande ansvar för att beakta det finansiella sparandet i alla 
delar av den offentliga sektorn, dvs. i staten, kommunsektorn och 
ålderspensionssystemet.1 

Det kommunala balanskravet är utformat i enlighet med de prin-
ciper som styr den ekonomiska redovisningen i kommunsektorn och 
som i stort överensstämmer med de redovisningsprinciper som tilläm-
pas inom företagssektorn. Det skiljer sig från de redovisningsprin-
ciper som tillämpas i nationalräkenskaperna och som därmed ligger 
till grund för beräkningen av det finansiella sparandet. 

Från och med 2010-talets andra hälft har det finansiella sparandet 
i den offentliga sektorn varit positivt. Staten har haft ett positivt 
finansiellt sparande, medan kommunsektorn har haft ett negativt 
finansiellt sparande under i stort sett varje år under 2010-talet. 

Kommunsektorn har enligt resultaträkningen redovisat ett posi-
tivt resultat sedan 2004. Det finansiella sparandet i kommunsektorns 
har varit negativt under 2010-talet, vilket framför allt beror på att 
investeringarna har varit större än de avskrivningar på tidigare inve-
steringar som tas upp i resultaträkningen. På sikt kan sektorns resul-
tat och finansiella sparande väntas konvergera om investeringarnas 
tillväxt bromsar in och avskrivningarna därmed ”hinner i kapp” in-
vesteringsutgifterna. 

Figur 4.1 Kommunsektorns resultat och finansiella sparande 

Andel av BNP 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och nationalräkenskaperna. 

  

 
1 Ramverket för finanspolitiken Skr. 2017/18:207. 
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Effekten av investeringarna syns även i den offentliga sektorns kon-
soliderade bruttoskuld, den s.k. Maastricht-skulden. Kommunsek-
torns bruttoskuld har ökat i snabb takt de senaste decennierna och 
utgör 2019 cirka en tredjedel av den offentliga sektorns bruttoskuld. 
Kommunsektorns bruttoskuld ökade från 6,4 procent av BNP 2010 
till 12,1 procent 2019, efter att fram till 2010 legat kring 6 procent av 
BNP. Statens del av den offentliga bruttoskulden, mätt som andel av 
BNP, har däremot sjunkit sedan mitten av 1990-talet, eftersom till-
växttakten av BNP har varit högre än skuldens tillväxt. 

En bidragande orsak till att skuldsättningen har ökat i kommun-
sektorn är att det ökade investeringsbehovet till en större del har 
behövt finansieras med upplåning. En annan faktor som påverkar 
kommunsektorns andel av den offentliga bruttoskulden är hur 
finansieringsverksamheten organiseras. I nationalräkenskaperna klassi-
ficeras en stor andel av de kommunala koncernföretagen som en del 
av näringslivet. Om en kommun tar upp lån för att vidareutlåna till 
de kommunala koncernföretagen kan skulden komma att räknas in i 
den offentliga skuldsättningen, trots att den egentligen avser företag 
som i nationalräkenskaperna klassificeras som en del av näringslivet. 
Om samma företag lånar på egen hand kommer skulden inte att ingå 
i den offentliga bruttoskulden. 

Figur 4.2 Fördelning av Maastricht-skulden 

Andel av BNP 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, nationalräkenskaperna. 
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4.3 Utvecklingen av kommunsektorns ekonomi 

4.3.1 Årets resultat och balanskravsresultat 

Kommunsektorn som helhet har, som nämnts ovan, redovisat posi-
tiva resultat varje år under 2000-talet med undantag för 2002 och 
2003. De ekonomiska resultaten har generellt sett varit starkare i  
kommunerna än i regionerna. År 2020 redovisade sektorn ett rekord-
högt resultat. Enligt preliminära uppgifter för 2020 uppgick resul-
tatet för kommunsektorn som helhet till 55 miljarder kronor, en 
kraftig ökning från 2019 då resultatet uppgick till 27 miljarder kro-
nor. Av resultatet stod kommunerna för cirka två tredjedelar. Det 
höga resultatet förklaras främst av covid-19-pandemin som resulte-
rade i stora statliga tillskott samtidigt som kostnaderna ökade lång-
sammare än normalt. Generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning ökade med 41 miljarder kronor och skatteintäkterna 
ökade med 7 miljarder kronor jämfört med 2019.  

SKR uppskattar att åren 2011–2019 står engångsutbetalningar från 
rea- och exploateringsvinster samt engångsutbetalningar från AFA 
Försäkring för 90 procent av överskotten. År 2019 stärktes resultatet 
dessutom av orealiserade vinster på finansiella tillgångar, i synnerhet 
för regionerna.2 

Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning uppgick 2020 preliminärt till 5,7 pro-
cent, vilket kan jämföras med perioden 2000–2019 då det i genom-
snitt uppgick till 2,1 procent.  

 
2 SKR (2021b).  
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Figur 4.3 Årets resultat 2000–2020 

Procent, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 

 
 
Balanskravsresultatet uppgick för kommunsektorn som helhet till 
12 miljarder kronor 2019, varav kommunerna svarade för drygt 9 mil-
jarder kronor. Det var 16 miljarder kronor lägre än årets resultat en-
ligt resultaträkningen för 2019.  

Figur 4.4 Balanskravsresultat 2008–20193 

Procent, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.  

 
3 Statistik över balanskravsresultatet finns för åren 2008–2019. 
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Skillnaden mellan balanskravsresultatet och årets resultat består van-
ligtvis främst av justeringar för realisationsvinster och förändring av 
resultatutjämningsreserven. År 2019 justerades värdet på de finan-
siella tillgångarna upp på grund av förändrade redovisningsregler. 
För sektorn som helhet har skillnaden mellan årets resultat och balans-
kravsresultatet alltid varit positiv, 2013 var den som störst (2,0 pro-
centenheter) följt av 2019 (1,7 procentenheter). Skillnaden har i 
genomsnitt uppgått till 0,8 procentenheter för perioden 2008–2019.  

Figur 4.5 Jämförelse mellan årets resultat  
och balanskravsresultat 2008–2019 

Procent, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 

 
 
Kommuner och regioner får reservera överskott till en resultat-
utjämningsreserv som kan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Resultatutjämningsreserverna uppgick 2020 till  
totalt 29,4 miljarder kronor för sektorn som helhet, varav kommu-
nerna stod för 23 miljarder kronor. Resultatutjämningsreserverna 
ökade kraftigt, totalt med nästan 11 miljarder kronor, mellan 2019 
och 2020.  

Kommuner och regioner ska enligt LKBR sammanställa räken-
skaperna för den kommunala koncernen. Totalt sett redovisar såväl 
de kommunala koncernföretagen som de kommunala koncernerna 
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företagens resultat. Resultaten enligt de sammanställda räkenskaperna 
(koncernredovisningen) har varit högre än resultaten i kommunerna 
och regionerna för alla åren 2008–2019. Totalt uppgick årets resultat 
i sektorns sammanställda räkenskaper till drygt 36 miljarder kronor 
2019, varav kommunernas kommunala koncerner stod för nästan 
27 miljarder kronor och regionernas kommunala koncerner för drygt 
9 miljarder kronor. Resultatet för 2019 var högre än det årliga genom-
snittet 2000–2018, som var knappt 20 miljarder kronor. 

4.3.2 Eget kapital och soliditet 

Den generella bilden för sektorn som helhet, och för de flesta kom-
muner och regioner, är att storleken på såväl tillgångar, skulder och 
eget kapital har ökat över tid.  

Figur 4.6 Tillgångar, skulder och eget kapital i kommuner och regioner, 
2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 
Med ansvarsförbindelse avses ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser. I diagrammet utgörs till-
gångarna av hela stapeln. Eget kapital enligt balansräkningen kan avläsas i diagrammet genom att 
ta summan av ansvarsförbindelsen och eget kapital justerat för ansvarsförbindelsen.  

 
 
Vid utgången av 2019 uppgick kommuners och regioners tillgångar 
till 1 467 miljarder kronor (varav kommunerna 1 121 miljarder kro-
nor) och det egna kapitalet till 550 miljarder kronor (varav kommu-
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nerna 482 miljarder kronor). Det egna kapitalet ökade med 34 mil-
jarder kronor eller 7 procent mellan 2018 och 2019.  

Soliditeten kan mätas inklusive eller exklusive ansvarsförbindel-
sen för pensionsförpliktelser som avser pensioner intjänade före 
1998.4 De olika måtten ger olika bilder av den finansiella ställningen 
och dess utveckling över tid i kommuner och regioner. Det egna 
kapitalet ökar i storlek under den studerade perioden 2007–2019, 
oavsett vilket mått som används, vilket beror på de positiva resultat 
som sektorn redovisat under perioden. Det gäller dock inte solidi-
teten. Om ansvarsförbindelsen räknas in bland skulderna noteras en 
ökning av soliditeten, eftersom ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser har minskat under den senare delen av perioden. Om 
ansvarsförbindelsen i stället räknas bort från skulderna minskar soli-
diteten över den studerade tidsperioden. 

Figur 4.7 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
2000–2020 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 

 
 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
fortsatte att förstärkas för både kommunerna och regionerna 2020. 
Den positiva förändringen var främst en följd av de höga resultaten 
och minskningen av pensionsförpliktelsen intjänad före 1998. Solidi-

 
4 Ansvarsförbindelsen ökade fram till 2013 för att därefter ha börjat minska i storlek. Den 
beräknas vara helt avbetalad senast 2050. 
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teten inklusive ansvarsförbindelsen uppgick 2020 till 29 procent för 
kommunerna och −12 procent för regionerna. Regionernas soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har dock stärkts 
mer än kommunernas under den senaste tioårsperioden. 

Figur 4.8 Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
2000–2020 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
 
Som nämnts ovan är soliditeten högre om ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser exkluderas, men har över perioden försvagats 
för sektorn som helhet, med undantag för åren 2005–2007 och 2020.  

Skillnaden mellan soliditetsmåtten inklusive och exklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser kommer på sikt att gå mot 
noll när ansvarsförbindelsen är avbetalad. Det beräknas inträffa någon 
gång före 2050. Om utvecklingen i de två diagrammen jämförs fram-
går att skillnaden mellan de två soliditetsmåtten för hela sektorn var 
cirka 50 procentenheter 2000 och att den minskade till knappt 20 pro-
centenheter 2020. 

Resultaten i de kommunala koncernföretagen är inte tillräckligt 
höga för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel 
i den utsträckning som krävs för att bibehålla eller öka soliditeten 
i tillräcklig utsträckning. Soliditeten i företagen har således minskat. 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser i 
de kommunala koncernerna har förbättrats sedan 2000 och uppgick 
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vid utgången av 2019 till 17 procent. Soliditeten i de kommunala 
koncernerna är marginellt högre än soliditeten i kommuner och re-
gioner, och har följt samma utveckling över tid. Det bör framhållas 
att det i flera företag finns ett dolt värde i fastigheter eftersom dessa 
inte har redovisats till marknadsvärde, det kan i synnerhet gälla i  
kommunernas bostadsföretag i landets storstads- och tillväxtregioner. 
En soliditet baserad på tillgångar värderade till marknadsvärde skulle 
således kunna vara betydligt högre. 

4.3.3 Investeringar och låneskuld 

Kommunsektorns investeringsutgifter har ökat kraftigt de senaste 
åren. År 2019 uppgick sektorns fasta bruttoinvesteringar till 136 mil-
jarder kronor eller 2,7 procent av BNP. Under 2020 sjönk invester-
ingarna i kommunsektorn något och uppgick till 128 miljarder kro-
nor, varav kommunerna stod för 70 procent. Investeringsutgifterna 
har ökat sedan mitten av 2000-talet både mätt i kronor och som 
andel av sektorns utgifter. Under 2010-talets andra hälft har utgif-
terna för investeringarna ökat snabbare än tidigare.  

Kommunsektorns omfattande investeringar de senaste åren har 
flera förklaringar. Den demografiska utvecklingen har medfört ökade 
behov av verksamhetslokaler, såsom skolor, äldreboenden och sjuk-
hus. Det sammanfaller dessutom med att äldre byggnader och infra-
struktur från 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller bytas ut. 
Utöver ökade behov har det låga ränteläget tillsammans med sek-
torns goda ekonomiska resultat sannolikt ökat benägenheten att in-
vestera.  

Kommuner och regioner har finansierat delar av investeringarna 
med egna medel genom det utrymme som skapats via årets resultat 
och avskrivningar. Självfinansieringsgraden har 2000–2019 legat på 
drygt 60 procent för sektorn som helhet och uppgick till följd av det 
höga resultatet 2020 till nära 100 procent. Självfinansieringsgraden 
var högre i regionerna än i kommunerna både 2019 och 2020. 
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Figur 4.9 Kommunsektorns investeringsutgifter och investeringarnas andel 
av sektorns totala utgifter, 1993–2020 

Procent (vänster) respektive miljarder kronor i löpande priser (höger) 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, nationalräkenskaperna. 

 
 
En förklaring till att låneskulden har ökat över tid är att den höga 
investeringsnivån i kommunsektorn inte har kunnat finansieras fullt 
ut med egna medel. Totalt uppgick de externa låneskulderna i kom-
muner och regioner (exklusive de kommunala koncernföretagen) till 
452 miljarder kronor 2019. Kommunerna stod för merparten av låne-
skulden, 383 miljarder kronor. För sektorn som helhet ökade skuld-
sättningen med drygt 11 procent jämfört med 2018, vilket motsvarar 
genomsnittet för hela perioden 2007–2019. Procentuellt har skuld-
sättningen under samma period ökat mest i regionerna. Den genom-
snittliga skuldsättningen har på tio år ökat mer än tre gånger räknat 
som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. 

En annan förklaring till den ökade låneskulden är att kommu-
nerna tar upp lån som vidareutlånas till de kommunala koncern-
företagen. Därutöver går kommuner och regioner även i borgen för 
de kommunala koncernföretagens egna lån. De kommunala koncer-
nernas totala låneskuld uppgick 2019 till 726 miljarder kronor. Före-
tagens totala egna externa upplåning var således 274 miljarder kronor. 
Kommuner och regioner hade vid utgången av 2019 lånefordringar 
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på de kommunala koncernföretagen5 som uppgick till totalt 319 miljar-
der kronor. Netto var låneskulden i kommuner och regioner, med av-
drag för lånefordringar på de kommunala koncernföretagen, 133 mil-
jarder kronor 2019.  

Figur 4.10 Externa låneskulder i kommuner och regioner 2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Kommuninvest. 

 
 
En pådrivande kraft bakom låneskuldens ökning är den lågräntemiljö 
som har rått de senaste åren. Det är billigt att låna och det kan därför 
framstå som attraktivt att låna snarare än att skapa finansierings-
utrymme genom högre resultat i verksamheten eller att senarelägga 
investeringarna, särskilt om bedömningen görs att de låga räntorna 
kommer att bestå. De flesta analytiker är dock överens om att en 
återgång till mer normala räntenivåer sannolikt kommer att ske någon 
gång i framtiden. Det finns därför anledning att anta att lågränte-
miljön har skapat ett beteende där kommuner och regioner tagit på 
sig större låneskulder än vad som är långsiktigt motiverat och håll-
bart. Dessutom finns samtidigt chans till hög avkastning på placeringar. 
Det har därför varit attraktivt att både låna och placera medel sam-
tidigt för att utnyttja den hävstångseffekt som uppstår när låneräntan 
är låg och avkastningen på mer eller mindre riskfyllda placeringar är 

 
5 Med lånefordringar på kommunala koncernföretag avses fordringar på de kommunala koncern-
företagen som består av externa lån som kommunen eller regionen har upptagit och vidare-
utlånat till sina koncernföretag och/eller utlåning av kommunens eller regionens egen över-
skottslikviditet till sina koncernföretag. 

0

100

200

300

400

500

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kommuner Regioner



SOU 2021:75 Ekonomin i kommuner och regioner 

91 

god. Det finns betydande finansiella risker i detta. En mer påtaglig 
ökning av räntan skulle sannolikt leda till att kostnaderna för upp-
låningen ökade samtidigt som avkastningen på tillgångarna minskade, 
eller till och med blev negativ. Risken förstärks av det faktum att en 
stor andel av lånen har korta kapital- och räntebindningar, vilket 
sannolikt förklaras av att räntevillkoren för korta lån har varit mer 
förmånliga, samtidigt som finansieringsrisken, dvs. sannolikheten att 
få avslag på en låneansökan, bedömts som låg. Det innebär att det 
inte finns någon större inbyggd fördröjningseffekt eller försäkring 
mot räntehöjningar. Så fort räntorna stiger kommer det omedelbart 
märkas på resultatet genom att sektorns finansiella kostnader kom-
mer att öka. 

De tillgångar som kan generera avkastning och ränteintäkter har 
ökat i storlek, dvs. de realiserbara finansiella tillgångarna6 i sektorn.  

Figur 4.11 Realiserbara finansiella tillgångar i sektorn, 2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 

 
 
De realiserbara finansiella tillgångarna har totalt ökat från 106 mil-
jarder kronor 2007 till 171 miljarder kronor 2019, vilket är en ökning 
med 40 procent i fasta priser. De realiserbara tillgångarna har således 
inte minskat i takt med att investeringar i materiella tillgångar ökat. 
Det ska ses i relation till att låneskulden också ökat, knappt 90 pro-

 
6 Dessa beräknas som summan av alla finansiella tillgångar, såväl anläggnings- som omsättnings-
tillgångar, men med aktier och andelar i koncernföretag borträknade. Det motsvarar summan 
av likvida medel och placeringar. 
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cent i fasta priser, i betydligt snabbare takt under samma period. Som 
andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekono-
misk utjämning har de realiserbara finansiella tillgångarna legat stabilt 
runt 20 procent för sektorn som helhet under perioden. Regionernas 
andel av de realiserbara finansiella tillgångarna är förhållandevis stor 
och ökande. År 2019 uppgick den till 43 procent.  

Aktiernas andel av totala realiserbara finansiella tillgångar i sektorn 
har ökat från 18 till 53 procent, i absoluta belopp från 19 till 91 mil-
jarder kronor.  

4.3.4 Finansiella nettotillgångar eller nettolåneskuld?  

Genom att ställa de realiserbara finansiella tillgångarna i relation till 
låneskulden kan det visas om det netto antingen finns en låneskuld i 
kommunen eller regionen eller om det finns finansiella nettotill-
gångar som kan användas för framtida finansieringsbehov. Låne-
fordringar på kommunala koncernföretag tas inte med i denna be-
räkning, eftersom dessa medel i stället hade kunnat användas för att 
generera en ränta eller avkastning i form av extern kapitalplacering.  

Figur 4.12 Finansiella nettotillgångar i kommuner och regioner,  
2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Kommuninvest. 
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De finansiella nettotillgångarna i sektorn har minskat stadigt under den 
studerade perioden, från 163 miljarder kronor till 37 miljarder kronor. 
Regionernas finansiella nettotillgångar har ökat från 25 till 37 miljarder 
kronor. Kommunerna har, från att ha legat på 138 miljarder kronor 2007, 
sammantaget helt utraderat sina finansiella nettotillgångar under 2019.  

Figur 4.13 ”Överbelåning” i kommuner och regioner, 2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Kommuninvest. 

 
 
Det förekommer fall där en kommun eller region både har en låne-
skuld och stora realiserbara finansiella tillgångar på samma gång. De 
realiserbara finansiella tillgångarna skulle i princip ha kunnat använ-
das för att betala av lånen, men kommunen eller regionen har valt att 
inte göra det. En viss nivå behövs för att ha en betalningsberedskap 
och är därmed ofrånkomlig. Det handlar dock i en del fall om betyd-
ligt större belopp än så. Skillnaden mellan de realiserbara finansiella 
tillgångarnas storlek och låneskuldens storlek (justerad för låneford-
ringar på kommunala koncernföretag) är medel som sektorn har 
lånat upp, men som det inte egentligen har funnits ett reellt behov 
av sett utifrån finansieringsbehovet av investeringarna. Eftersom en 
kommun eller region kan ha finansiella nettotillgångar och en annan 
en nettolåneskuld måste denna ”överbelåning” beräknas individuellt 
för varje kommun eller region.  

”Överbelåningen” har ökat under den studerade perioden och har 
växt från 8 miljarder kronor till 56 miljarder kronor, en ökning med 
över 500 procent i fasta priser. Regionernas ”överbelåning” har ökat 
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från nära 0 till 10 miljarder kronor medan kommunernas ”överbelå-
ning” ökat med 38 miljarder kronor till 46 miljarder kronor. 

4.4 Analys av ekonomin i kommuner och regioner 

4.4.1 Inledning 

I detta avsnitt görs spridningsanalyser av olika ekonomiska mått främst 
för att visa på de stora skillnader som finns mellan enskilda kommuner 
och regioner. En analys har också gjorts av skillnader mellan regioner 
och kommuner samt mellan olika grupper av kommuner. Kommun-
grupperna är den av SKR etablerade indelningen i storstäder och stor-
stadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större stad samt 
mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.7 Utredningen har ock-
så gjort analyser utifrån en egen gruppindelning som baseras på be-
folkningens tillväxttakt de senaste tio åren: snabbväxande kommuner 
(definieras som en tillväxttakt för den senaste tioårsperioden över 
rikets tillväxttakt), kommuner med medelhög tillväxt (positiv tillväxt-
takt den senaste tioårsperioden men under rikets tillväxttakt) samt 
minskande kommuner. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

4.4.2 Resultat och balanskravsresultat 

Figur 4.14 Andel kommuner och regioner som redovisat ett positivt resultat 
2000–2020 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget.  

 
7 SKR (2017). 
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Trots god ekonomisk tillväxt under flera år har vissa kommuner och 
regioner redovisat negativa resultat. Preliminärt redovisade 16 kom-
muner men ingen region ett negativt resultat 2020. Andelen kom-
muner och regioner som har uppvisat positiva resultat har varierat 
stort över tid. Både 2011 och 2013 var det en ovanligt låg andel av 
regionerna som visade positiva resultat. Det förklaras i huvudsak av 
en sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden, vilket slog hårt på 
resultatet dessa år. 

Generellt har kommungruppen storstäder och storstadsnära kommu-
ner redovisat de högsta resultaten. Undantaget är för åren 2016–2017 
då kommungruppen mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
hade högst resultat räknat i kronor per invånare. En förklaring är att 
flera av dessa kommuner tagit emot ett stort antal flyktingar och fått 
ersättning av staten för detta, vilket tillfälligt stärkt ekonomin.  

Det är främst befolkningsmässigt små kommuner som redovisar 
negativa resultat. Sett över hela perioden hade kommungruppen mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner störst andel negativa resultat.  

Figur 4.15 Spridningsdiagram: Genomsnittliga resultat 2015–2019 
i förhållande till soliditeten 2019 

x-axeln genomsnittligt resultat i procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning  

y-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser i procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 
En region (−6, −128) och två kommuner ligger utanför diagrammet (35, 69), (43, 60).   
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De allra flesta kommuner och regioner har över tid positiva resultat, 
även om engångshändelser enstaka år kan ge ett negativt resultat. 
26 kommuner och 3 regioner hade i genomsnitt negativa resultat över 
hela perioden 2015–2019, se det rödmarkerade området till vänster i 
diagrammet. De genomsnittliga resultaten för perioden uppvisar en 
stor spridning mellan −6 procent (som andel av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning) och +43 pro-
cent. Resultatet för fyra av fem kommuner och regioner ligger mellan 
0 och 5 procent och för hälften mellan 1 och 3,5 procent. Medianen 
är 2,3 procent. De mest avvikande positiva resultaten beror på stora 
intäkter kopplat till samhällsomvandling. 

I diagrammet rödmarkeras också området som motsvarar en nega-
tiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
Det kan ifrågasättas om kommuner och regioner som kombinerar 
negativa resultat med negativ soliditet, där båda rödmarkeringarna 
sammanfaller, kan anses uppnå god ekonomisk hushållning. Dessa 
var 10 kommuner och två regioner. 

Figur 4.16 Andel kommuner och regioner som redovisat ett positivt 
balanskravsresultat 2008–2019 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
 
Andelen kommuner som redovisat positiva balanskravsresultat har 
varierat mellan åren. Under 2015–2019 var andelen som lägst (74 pro-
cent) 2018 och som högst (96 procent) 2016. För regionerna har 
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motsvarande andel varierat mellan som lägst 55 procent 2015 och 
som högst 90 procent 2016. År 2019 redovisade 23 procent av kom-
munerna (68 kommuner) och 30 procent av regionerna (6 regioner) 
ett negativt balanskravsresultat. Av dessa anförde drygt en tredjedel 
av kommunerna och en region synnerliga skäl för att inte behöva 
återställa hela eller delar av det negativa balanskravsresultatet. Även 
på balanskravsresultatet syns effekten av sänkt diskonteringsränta 
för pensionsskulden tydligt åren 2011 och 2013 tydligt, och andelen 
regioner med positiva balanskravsresultat är betydligt lägre dessa år. 

Vid utgången av 2019 var det 46 kommuner och 6 regioner som 
hade ett negativt balanskravsresultat kvar att återställa, totalt 1,3 mil-
jarder kronor respektive 3,1 miljarder kronor. 

Sedan möjligheten att använda resultatutjämningsreserv infördes 
hade den vid utgången av 2019 tillämpats av drygt hälften av kom-
munerna och knappt en tredjedel av regionerna. Mellan 2019 och 
2020 ökade antalet som reserverat medel med 23 kommuner och 
5 regioner. Under perioden 2013–2019 har ett fåtal kommuner an-
vänt medel ur resultatutjämningsreserven. Resultatutjämningsreserven 
har använts för att täcka hela eller delar av ett underskott. 

4.4.3 Soliditet 

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
är relativt hög i många kommuner, lite mer än hälften ligger över 
40 procent. Regionernas soliditet ligger generellt på en lägre nivå än 
kommunernas men är i de flesta fall positiv. Utvecklingen över tid 
har dock varit negativ både för kommuner och regioner.  

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
är relativt låg, precis hälften av kommunerna når 20 procent och de 
flesta regioner har en negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser. Utvecklingen över tid har dock varit posi-
tiv, i synnerhet de sista fem åren.  
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Figur 4.17 Spridningsdiagram: Soliditetens förändring 2015–2019 
i förhållande till soliditeten 2015 

x-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
för pensionsförpliktelser förändring i procent 

y-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
för pensionsförpliktelser i procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 
Anm. Två regioner (−9, −119), (64, −141) och en kommun ligger utanför diagrammet (58, −37). 

 
 
Även om en majoritet av kommuner och regioner följer den gene-
rella bilden finns det ett betydande antal kommuner och regioner 
som uppvisar både en soliditet och en förändring av soliditeten som 
både kan vara betydligt starkare eller betydligt svagare än genom-
snittet. En minoritet av kommunerna och de flesta regionerna har 
trots en generell positiv utveckling fortfarande en negativ soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Dessa utgör 
19 procent av totala antalet kommuner (43 stycken) och regioner 
(17 stycken) och är markerade med det röda området i undre delen 
i diagrammet.  

En minoritet av kommunerna och regionerna har gått emot tren-
den och minskat soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
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antalet kommuner (29 stycken) och regioner (1). De flesta av dessa 
utgår dock från relativt höga nivåer på soliditeten. 

Kombineras negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser med negativ utveckling de sista fem åren, det om-
råde i diagrammet där de båda rödmarkeringarna överlappar varandra, 
är det fyra kommuner och en region som omfattas. Enligt utred-
ningens bedömning visar det på en mycket svag finansiell ställning 
och utveckling. Utökas gruppen till att även omfatta de som har en 
soliditet under 20 procent är det 10 procent av kommunerna och re-
gionerna som ligger i detta område.  

Figur 4.18 Spridningsdiagram: Soliditetens i koncernen 2019 i förhållande 
till soliditeten i kommunen eller regionen 2019 

x-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
för pensionsförpliktelser i koncernen i procent 

y-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelse för 
pensionsförpliktelser i kommunen eller regionen procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 
Anm. Tre regioner ligger utanför diagrammet (−120, −128), (−77, −77), (−60, −60). 
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kommuner och regioner jämfört med soliditeten i respektive kom-
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munen eller regionen kan dock de kommunala koncernföretagens 
bidrag till den kommunala koncernens soliditet i vissa fall innebära 
antingen en markant förstärkning eller försvagning. För en stor 
minoritet kommuner och regioner, 22 procent, försvagas soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser så pass mycket 
att den ligger under 20 procent, se rödmarkerat område i diagram-
met nedan. På samma sätt som soliditeten i företagen helst ska bidra 
till att stärka koncernens soliditet i förhållande till kommunen eller 
regionen ska även resultaten i företagen bidra till en stärkt ekonomi.  

Figur 4.19 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
i kommungrupper efter befolkningstillväxt 1999–2019 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 

 
 
Högst soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
har kommungruppen storstäder och storstadsnära kommuner medan 
kommungruppen mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
har den lägsta soliditeten, med en skillnad på 12 procentenheter. 
Exklusive ansvarsförbindelsen skiljer det dock bara 3 procentenheter 
mellan kommungrupperna. En tydligare skillnad i nivå på soliditeten 
kan skönjas mellan olika grupper kommuner indelade efter befolk-
ningsförändring. Snabbväxande kommuner har den högsta solidite-
ten, 28 procentenheter, kommuner med minskande befolkning har 
den lägsta soliditeten, 10 procentenheter. För 20 år sedan började 
grupperna på samma nivå, för att därefter utvecklas åt olika håll. Alla 
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grupper har haft en lika positiv utveckling de senaste fem åren. Ex-
klusive ansvarsförbindelsen är skillnaden fortfarande liten, även med 
denna gruppindelning.  

4.4.4 Låneskuld och finansiella nettotillgångar 

Höga investeringsnivåer har ett samband med hög befolkningstillväxt 
och nivån har varit högst i kommungruppen storstäder och storstads-
nära kommuner och lägst i gruppen större städer och kommuner nära 
större stad. Störst skillnader kan ses mellan grupper indelade efter 
tillväxttakt. I snabbväxande kommuner uppgår investeringskvoten8 
2019 till 14 procent, ett par kommuner når över 20 procent i snitt de 
senaste tolv åren. Investeringarna i kommuner med medelhög tillväxt 
når 11 procent 2019. I kommuner som haft en minskande befolkning 
uppgår de till 9 procent, att jämföra med genomsnittet 13 procent. 
Den kommun som har lägst genomsnittlig investeringsnivå ligger på 
1 procent. Investeringstakten har ökat för alla grupper.  

I snabbväxande kommuner uppgår lånekvoten9 2019 till 54 procent 
(ovägt genomsnitt), i kommuner med medelhög tillväxt till 36 procent 
och i minskande kommuner till 27 procent – att jämföra med det 
vägda genomsnittet för riket på 66 procent. Genomsnittet dras upp 
av att de befolkningsmässigt största kommunerna växer snabbast, 
investerar mest och också har de allra högsta lånekvoterna. Av re-
gionerna står Region Stockholm, som också haft snabbast befolk-
ningstillväxt i riket, för den största delen av skulden, men allt fler 
regioner tar upp lån för att finansiera investeringar. Investeringarna 
i regionerna låg 2019 på 8 procent av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

En stor andel av kommunerna har en hög lånekvot. Det var 
38 kommuner och 9 regioner som var helt fria från låneskuld 2019. 
73 kommuner och en region hade en lånekvot över 50 procent. 
25 kommuner hade en lånekvot över 100 procent.  

 
8 Investeringarna som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 
9 Låneskuldens andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-
ning. 
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Figur 4.20 Spridningsdiagram: Låneskuld i kommun eller region 
i förhållande till låneskuld i koncern 2019 

x-axeln lånekvot i kommuner och regioner i procent 

y-axeln lånekvot i de kommunala koncernerna i procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Kommuninvest . 
Anm. Tre kommuner ligger utanför diagrammet (−225, −225), (−3, −222), (0, −219). 

 
 
Generellt är låneskulderna betydligt högre i de kommunala koncer-
nerna. En av kommunernas kommunkoncerner och 8 av regionernas 
hade ingen låneskuld. 256 kommunala koncerner (255 kommuner och 
en region) hade en lånekvot över 50 procent. 126 kommunala koncer-
ner (samtliga kommuner) hade en lånekvot över 100 procent. I kon-
cernerna finns det som regel höga tillgångsvärden som finansierats 
av skulderna, så höga låneskulder i de kommunala koncernföretagen 
behöver inte nödvändigtvis vara problematiskt. En individuell analys 
av riskerna i företagen behöver alltid göras.  
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Figur 4.21 Spridningsdiagram: Befolkningsutveckling 2015–2019 
i förhållande till förändring av finansiella nettotillgångar  
2015–2019 

x-axeln befolkningsutveckling i procent 

y-axeln finansiella nettotillgångar andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, 
förändring i procentenheter 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget, Kommuninvest och egna beräkningar. 

 
 
Utredningen bedömer att för att uppnå god ekonomisk hushållning 
behöver utrymme för amortering av låneskulden skapas när invester-
ingstrycket är lågt. I figur 4.21 approximeras investeringsbehovet av 
befolkningsutvecklingen. Det är en bättre indikator än den faktiska 
investeringsnivån, eftersom den utesluter ambitionshöjningar och 
kvalitetshöjningar som inte är demografiskt drivna och därmed inte 
heller helt nödvändiga. Genom att visa förändringen av finansiella 
nettotillgångar10, måttet på den så kallade ”finansiella bufferten”, fångas 
även de kommuner och regioner som saknar låneskuld eller väljer att 
öka placeringsportföljens storlek i stället för att amortera låneskulden.  
  

 
10 Nettot av låneskuld, lånefordringar och realiserbara finansiella tillgångar (likvida medel och 
placeringar). 
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I det rödmarkerade området återfinns de kommuner och regioner 
som trots lågt investeringstryck har minskat de finansiella netto-
tillgångarna eller ökat låneskulden under perioden. Totalt är det 
19 kommuner som inte har tillräckligt höga resultat för att lyckas 
skapa det utrymme som behövs. I motsatt ände finns positivt nog 
ett större antal kommuner och regioner som trots högt investerings-
tryck lyckas öka storleken på den finansiella bufferten alternativt 
minska låneskulden.  

Figur 4.22 Spridningsdiagram: Realiserbara finansiella tillgångar 2019 
i förhållande till låneskuld justerad för lånefordringar på 
kommunala koncernföretag 2019 

x-axeln realiserbara finansiella tillgångars andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, i procent 

y-axeln låneskuld justerad för lånefordringar på kommunala 
koncernföretag, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, i procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget, Kommuninvest och egna beräkningar.  
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Genom att sätta realiserbara finansiella tillgångar11 i relation till låne-
skulden (här justerad för eventuella lånefordringar på koncernföre-
tag) kan de kommuner och regioner som lånar och placerar samtidigt 
och därmed har en slags ”överbelåning” identifieras. Dessa kommu-
ner och regioner har en högre låneskuld än vad det faktiska finansier-
ingsbehovet i kärnverksamheten har krävt. Denna ”överbelåning” är 
begriplig, men långt ifrån oproblematisk, enligt utredningens uppfatt-
ning. Samtidigt som möjlighet till hög avkastning skapas genom att 
placera lånade medel utsätter sig kommunen eller regionen för finan-
siella risker och ägnar sig åt ett slags spekulation. Dessa kommuner 
och regioner vill tona ner riskerna och menar att det är ”arbitrage”. 
Det är en verksamhet som ligger utanför det kommunala kärnuppdra-
get och frågan är om det också ligger utanför den kommunala kom-
petensen. I diagrammet ligger dessa kommuner och regioner inom 
det rödmarkerade området.  

4.4.5 Skilda förutsättningar styr resultatkraven 

Genom att lägga ihop realiserbara finansiella tillgångar och låneskuld 
kan det beräknas om det antingen netto finns en låneskuld i orga-
nisationen eller om det netto finns finansiella tillgångar. En kommun 
eller region som både har finansiella nettotillgångar och en hög soli-
ditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser kan sägas 
ha en stark finansiell ställning, vilket innebär att det finns ett visst ut-
rymme att inte varje år ha positiva resultat, utan i stället ”återbetala” 
medel till skattebetalarna antingen i form av en lägre skattesats eller 
mer välfärdstjänster än vad som finansieras genom kommunens eller 
regionens löpande intäkter. Dessa kommuner och regioner markeras 
i det gröna området i diagrammet.  

 
11 Motsvarar summan av placeringar och likvida medel. Fördelningen mellan placeringar och 
likvida medel kan bero på graden av aktiv medelsförvaltning eller olika bedömning om kort-
siktigt likviditetsbehov. Genom att räkna samman posterna elimineras dessa skillnader i ana-
lysen. En likviditetsberedskap upp till 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning kan anses rimlig vilket illustreras i diagrammet genom att det 
rödmarkerade området börjar en bit till höger om y-axeln. 



Ekonomin i kommuner och regioner SOU 2021:75 

106 

Figur 4.23 Spridningsdiagram: Finansiella nettotillgångar 2019 
i förhållande till soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser 2019 

x-axeln finansiella nettotillgångar andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, i procent 

y-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser i procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget, Kommuninvest och egna beräkningar.  
Anm. Två regioner (15, −77), (−13, −60) ligger utanför diagrammet. 

 
 
Generellt visar analysen att snabbväxande kommuner utgår från en 
betydligt starkare ställning än de andra kommungrupperna baserade 
på befolkningsförändring. Sämsta utgångsläget har kommunerna med 
minskande befolkning. Dessa kommuner har dock inte haft en nega-
tiv utveckling under senare tid vilket de snabbväxande kommunerna 
har haft. Det innebär att skillnaderna har minskat över tid. Utveck-
lingen visar att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser stärks för allt fler kommuner och regioner, men också 
att allt fler har rört sig mot en nettolåneskuld. 

Det sista diagrammet syftar till att visa hur det med utgångspunkt 
i två variabler, befolkningsutveckling och soliditet inklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser, kan resoneras kring lämpliga 
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utvecklingen visar på behovet av investeringar, medan soliditeten, 
visar kommunens eller regionens ekonomiska utgångsläge.  

Figur 4.24 Spridningsdiagram: Befolkningsutveckling 2015–2019 
i förhållande till soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser 2019 

x-axeln befolkningsutveckling i procent 

y-axeln soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser i procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget. 
Anm. Två regioner (2, −77), (6, −60) ligger utanför diagrammet. 

 
 
En grupp kommuner och regioner har lågt investeringsbehov och en 
relativt stark ekonomi i grunden. Dessa kommuner och regioner 
markeras i det gröna området uppe till vänster i diagrammet. De be-
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nivåerna för kommunerna i de gulmarkerade områdena behöver enligt 
utredningens uppfattning generellt vara medelhöga.  

Slutligen har vi det röda området nere till höger. De kommuner 
och regioner som ligger i detta område har ett högt finansierings-
behov och ett svagare utgångsläge. De bör därför enligt utredningens 
uppfattning inte öka låneskulden och försämra soliditeten ytterli-
gare. I stället behöver utrymme för amorteringar och stärkt soliditet 
skapas. Sammantaget behöver dessa kommuner och regioner ha de 
högsta resultatnivåerna för att anses uppnå kravet på god ekonomisk 
hushållning.  

4.4.6 Sammanfattning och slutsatser 

Ekonomin i sektorn som helhet har stärkts under senare år, även om 
en stor del av överskotten beror på engångshändelser såsom exploa-
teringsintäkter och AFA-ersättningar. Det finns dock en stor sprid-
ning mellan enskilda kommuner och regioner bl.a. vad gäller resultat, 
kostnadsutveckling och skuldsättning. Det finns kommuner och re-
gioner där ekonomin, trots goda år, inte har stärkts. Dessa kommu-
ner och regioner lever, enligt utredningens uppfattning, i de flesta 
fall inte upp till kravet på god ekonomisk hushållning och har i en 
del fall inte heller följt reglerna kring balanskravet. De flesta av dessa 
kommuner och regioner är små och har därmed liten påverkan ur ett 
makroekonomiskt perspektiv. Det betyder dock inte att problemen 
kan negligeras. För att regelverkets trovärdighet ska upprätthållas be-
höver följsamheten till reglerna vara god i alla kommuner och regioner. 

Åtagandet i det stora antalet kommunala koncernföretag samt 
det ekonomiska läget i företagen och dess affärsrisker kräver en aktiv 
och ändamålsenlig ägarstyrning för att god ekonomisk hushållning 
ska uppnås.  

Kommunsektorn står inför betydande utmaningar framöver, vilket 
kommer att sätta press på ekonomin och kräva en effektiv ekonomi-
styrning som anpassas efter den enskilda kommunens och regionens 
förutsättningar.  
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5 Utredningens analyser 
och överväganden 

5.1 Faktorer som påverkar den ekonomiska 
styrningen i kommuner och regioner 

5.1.1 Inledning 

Utredningen har enligt sina direktiv i uppdrag att göra en översyn av 
kommunallagens bestämmelser om ekonomisk förvaltning, i syfte 
att skapa ett ändamålsenligt utformat regelverk som å ena sidan ger 
tillräckligt goda förutsättningar för kommuner och regioner att be-
driva en effektiv ekonomisk styrning och å andra sidan är tillräckligt 
styrande utifrån statens behov av att upprätthålla en långsiktigt håll-
bar finanspolitik. 

I direktiven sägs bl.a. att det finns ett antal kommuner och regioner 
som har en svag ekonomi trots flera år av gynnsamma ekonomiska 
förutsättningar med låg ränta, ökade skatteintäkter och ökade gene-
rella statsbidrag. Djupgående ekonomiska problem kan enligt direk-
tiven vara en följd av ogynnsamma förutsättningar som är svåra att 
påverka genom beslut på lokal nivå, men kan också vara tecken på en 
svag och ineffektiv styrning.  

Vidare sägs i direktiven att i dagsläget har följderna av sjukdomen 
covid-19 drabbat hela samhället, inte minst kommuner och regioner. 
Kommunsektorns skatteintäkter utvecklas inte i samma takt som 
tidigare och stora merkostnader uppstår. Det finns en risk att de 
kommuner och regioner som redan innan krisen hade svag ekonomi 
kommer att se en ytterligare försvagning. 

Förutsättningarna för kommuner och regioner att följa regel-
verket och ha en effektiv ekonomistyrning påverkas av många olika 
faktorer där den egna förmågan är viktig men där också externa fak-
torer kan ha stor betydelse. Inledningsvis har utredningen därför 
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framhållit några sådana faktorer som inte omfattas av uppdraget men 
som bedöms vara mycket betydelsefulla för utvecklingen och styr-
ningen av ekonomin i kommuner och regioner framöver och där-
igenom också för att ett förändrat regelverk för ekonomisk förvalt-
ning ska få önskvärda effekter.  

5.1.2 Den kommunala ekonomin framöver kommer 
att utmanas av den demografiska utvecklingen  

Den demografiska utvecklingen har stor betydelse för behovet av 
resurser inom olika välfärdstjänster. Även innehållet i och ambitions-
nivån för de kommunala tjänsterna påverkar kostnaderna. Efterfrågan 
på verksamheterna har också ökat i takt med stigande välstånd.  

Mellan 2012 och 2017 ökade befolkningen i en snabb takt; fram-
för allt barn och äldre (65 år eller äldre). Sedan 2017 har befolknings-
tillväxten avtagit. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning från april 
2020 förväntas Sveriges befolkning öka med drygt 900 000 personer 
(knappt 9 procent) fram till 2035. Det är framför allt antalet perso-
ner som är 80 år och äldre som relativt sett förväntas öka mest.  

Enligt Finansdepartementets bedömning i den ekonomiska vår-
propositionen för 2021 innebär den demografiska utvecklingen att 
den offentliga konsumtionen sammantaget behöver öka med cirka 
12,5 procent t.o.m. 2035 om utbudet av välfärdstjänster ska upp-
rätthållas på samma nivå som i dag.  

Under våren 2021 presenterade SCB en ny befolkningsframskriv-
ning för perioden fram till 2070, vilken visar en viss minskning av 
befolkningsutvecklingen jämfört med den tidigare framskrivningen. 
Fortfarande gäller dock att den starkaste ökningen av folkmängden 
sker i de äldre åldrarna. Sammantaget ger den nya framskrivningen 
en befolkningsökning med cirka 700 000 invånare mellan 2020 och 
2035.1 

I den verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner är det 
främst personer över 85 år som står för den största kostnaden i kro-
nor per invånare. I takt med att andelen äldre ökar kommer det att 
sätta stor press på den kommunala ekonomin. 

 
1 SCB (2021).  
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Flera rapporter har behandlat frågan om välfärdens framtida finan-
siering.2 De olika aktörerna är tämligen samstämmiga om att det på 
sikt kommer att uppstå ett finansieringsgap mellan vad medborgarna 
kommer att efterfråga i form av välfärdstjänster och vad finansier-
ingen beräknas klara av. Exempelvis redovisade Finansdepartemen-
tet i juni 2019 ett växande finansieringsgap, dvs. skillnaden mellan de 
kostnader som kommunsektorn kan ha med gällande skattesats och 
den kostnadsnivå som krävs för att med dåvarande demografiska 
trender behålla 2019 års välfärdsstandard.3 År 2026 förväntades finan-
sieringsgapet uppgå till cirka 90 miljarder kronor. Efter 2019 har 
kommunsektorn erhållit ytterligare statsbidrag, både generella och 
riktade, men en hel del återstår att göra för att möta utmaningarna. 

En stor utmaning är personalförsörjningen. Enligt Finansdeparte-
mentets beräkning från 2019 behöver personalen utökas med nästan 
80 000 personer fram till 2026. Detta innebär att 55 procent av 
sysselsättningstillväxten i Sverige skulle behöva ske i kommun-
sektorn. Det innebär att även om finansieringsfrågan kan lösas finns 
det en risk att den personal som behövs i verksamheterna inte kom-
mer att finnas tillgänglig att anställa.  

Det har också förts fram olika tänkbara åtgärder som skulle 
kunna bidra till att sluta finansieringsgapet. Sannolikt kommer gapet 
behöva slutas genom en kombination av effektiviseringar, skatte-
höjningar och ökade statsbidrag.  

 Ytterligare en väg att hantera problemen handlar om att stärka 
de offentliga finanserna genom åtgärder som ökar antalet arbetade 
timmar i ekonomin. Det kan t.ex. ske genom att fler äldre arbetar 
längre innan pensionen eller genom att fler utrikesfödda deltar på 
arbetsmarknaden. Den makroekonomiska utvecklingen påverkar förut-
sättningarna för verksamheten i kommuner och regioner, främst via 
utvecklingen av lönesumman (summan av kontant bruttolön), efter-
som verksamheten till största delen finansieras med skatt på för-
värvsinkomster. En god utveckling av den samlade sysselsättningen 
är därför av stor vikt för sektorn.  

De långsiktiga ekonomiska utmaningarna kommer att kräva 
samhällsekonomiska avvägningar och prioriteringar. Utmaningarna 
kommer också att ställa stora krav på kommuner och regioner att 

 
2 Se bl.a. Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65), Svenskt Näringsliv (2021), SKR (2020a, 
2020b, 2021b). 
3 Regeringen (2019).  
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avväga behov mot resurser och att göra det med bibehållande och 
utveckling av en god ekonomisk hushållning.  

Befolkningens storlek och sammansättning är viktiga utgångs-
punkter för såväl verksamhets- som investeringsplaner i kommuner 
och regioner. Samtidigt behöver lägre befolkningstillväxt inte nöd-
vändigtvis betyda minskade investeringsnivåer. Det finns ett fortsatt 
stort investeringsbehov även kommande år vilket kan medföra att 
skuldsättningen fortsätter att öka. Ökad skuldsättning medför också 
ökade finansiella kostnader. I dag är ränteläget lågt men när räntorna 
stiger kommer också kostnaderna för lånen att öka. 

Den här beskrivna utvecklingen innebär att betydelsen av en 
effektiv ekonomistyrning kommer att öka väsentligt för att klara ut-
maningarna framöver. Samtidigt måste det göras klart att även med 
den bästa ekonomistyrningen kommer det sannolikt inte att vara till-
räckligt för att hantera de finansieringsbehov som den demografiska 
utvecklingen kan förväntas leda till. 

5.1.3 Statens budgetprocess påverkar planeringsförutsättningarna 
för kommuner och regioner 

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner främjas av 
ett långsiktigt perspektiv och stabila planeringsförutsättningar.  

De olika statsbidragen utgör sammantaget ett betydande tillskott 
till budgeten i kommuner och regioner. Under senare år, med många 
nya riktade statsbidrag och stora förändringar i de generella bidragen, 
har kommuner och regioner givit starka uttryck för att deras planer-
ingsförutsättningar försämrats. Det handlar framför allt om att staten 
ger besked om de statliga bidragen i ett skede när den kommunala 
budgetprocessen i princip redan är avslutad.  

För kommunerna och regionerna kan det i många fall vara oklart 
om de kommer att få ett nytt eller förlängt statsbidrag, eftersom 
besluten om statsbidrag fattas år för år. Dessa beslut passar i många 
fall inte heller in tidsmässigt i förhållande till kommunernas och 
regionernas planerings- och budgetarbete. När statsbidragen utgör 
satsningar i budgetpropositionen kommer de sent i förhållande till 
kommunernas och regionernas planeringsprocesser, som i de flesta 
fall börjar tidigt under året. Detta är i många fall nödvändigt för att 
kommunerna och regionerna ska kunna hålla sig inom de tidsgränser 
som uppställs gällande den kommunala budgetprocessen i kommunal-



SOU 2021:75 Utredningens analyser och överväganden 

113 

lagen. De statliga satsningarna som inte aviseras tidigt på året kan 
därmed leda till krav på hastiga omprioriteringar som också skapar 
undanträngningseffekter hos kommuner och regioner. Ett annat 
problem är att kommuner och regioner i många fall inte heller vet 
om de är berättigade att söka ett statsbidrag, eller om de kommer att 
få bidraget beviljat, förrän budgetåret har börjat. När medlen väl har 
beviljats behöver de ofta spenderas på relativt kort tid, vilket också 
kan kräva snabba omprioriteringar i verksamheten. Beredskap måste 
också finnas för att ta ställning till fortsatt finansiering av verk-
samheten när det tillfälliga statsbidraget upphör, vilket försvårar den 
interna styrningen. 

De beskrivna problemen är starkt kopplade till den bristande 
överensstämmelsen i tid mellan den statliga respektive den kommu-
nala budgetprocessen, vilket illustreras i figuren nedan.  

Figur 5.1 En jämförelse mellan den statliga och den kommunala 
budgetprocessen 

 
Källa: Statskontoret (2019). 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska styrelsen senast sista oktober upprätta förslag till budget, när 
det inte finns särskilda skäl för något annat. Många kommuner och regioner tar dock beslut om budget -
ramar tidigare än så (ofta i juni) och beredningsprocessen börjar tidigt under året. Fullmäktige ska fast -
ställa budget och skattesats senast sista november, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  
Anmärkning: Våp = vårproposition, BP = budgetproposition, väb = vårändringsbudget, häb = höst-
ändringsbudget, KS = kommunstyrelsen eller regionstyrelsen, KF = kommunfullmäktige eller region-
fullmäktige. 
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bli effektivt. Denna utredning har inte i uppdrag att föreslå för-
ändringar i den statliga budgetprocessen. Vi kan ändå konstatera att 
de synpunkter som framförts från kommuner och regioner i många 
fall förefaller välgrundade och att en fortsatt ordning där nya riktade 
bidrag beslutas sent under året inte kommer att underlätta en effek-
tiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, oavsett vilka förslag 
utredningen lägger i övrigt. 

5.1.4 Sammanfattning 

Betydelsen av en effektiv ekonomistyrning kommer att öka fram-
över för att kommuner och regioner ska klara sina utmaningar, men 
som utredningen beskrivit ovan är det många faktorer – utöver regel-
verket – som påverkar möjligheterna till framgång.  

I detta kapitel redovisar utredningen sina analyser och övervägan-
den kring de olika delarna i uppdraget, utifrån gällande regelverk och 
hur det har tillämpats och fungerat i praktiken. 

5.2 God ekonomisk hushållning  

5.2.1 Utredningens uppdrag 

Målet för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner 
är att de ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
i sådan verksamhet som bedrivs av t.ex. kommunala bolag. Detta 
krav är grundläggande för den ekonomiska styrningen och omfattar 
allt från hur medel förvaltas till hur kommunen eller regionen valt 
att organisera sig. Det är därför viktigt att kravet är ändamålsenligt 
utformat och ger tillräcklig stadga åt den ekonomiska styrning som 
kommuner och regioner själva är ansvariga för att bedriva. Bland 
annat mot den bakgrunden har utredningen i uppdrag att föreslå hur 
kravet på god ekonomisk hushållning bör vara utformat, och lämna 
nödvändiga författningsförslag.  
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5.2.2 Bakgrund och gällande rätt  

Vad är god ekonomisk hushållning? 

I 11 kap. 1 § kommunallagen anges målet för den ekonomiska för-
valtningen i kommuner och regioner vilket innebär ett krav på en 
god ekonomisk hushållning i verksamheten. Kravet på en god ekono-
misk hushållning omfattar kommunens eller regionens verksamhet 
samt den verksamhets som bedrivs genom sådana juridiska personer 
som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen, dvs. hel- och delägda 
kommunala bolag samt kommunala stiftelser och föreningar.  

I grundsatsen god ekonomisk hushållning ligger att verksam-
heten ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.4 Det finns ingen tydlig definition av vad som 
utgör god ekonomisk hushållning men däremot ges vissa exempel 
som vägledning i bestämmelsens förarbeten. Det anses t.ex. höra till 
god ekonomisk hushållning att kommuner och regioner som sålt eller 
fått försäkringsersättning för tillgångar som varit avsedda att användas 
under längre tid, använder motsvarande belopp för att investera i  
annan sådan tillgång, alternativt betalar av skulder.  

Det kan dock vara motiverat att använda medel från en sådan 
försäljning för löpande behov om vikande befolkningsunderlag eller 
en förändrad verksamhetsinriktning gör behovet av tillgången avse-
värt mindre. Likaså bör medel från en försäljning kunna användas för 
löpande behov när avsikten redan från början varit att behålla till-
gången under en kortare tid.5 Andra exempel på god ekonomisk hus-
hållning är att vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar 
väl, att ha en god framförhållning i den fysiska planeringen, att ha en 
ändamålsenlig förrådshållning och en effektiv organisation.6 

Det är däremot inte förenligt med god ekonomisk hushållning att 
undergräva ekonomin genom en konsekvent underbalansering av 
budgeten och det utgör normalt sett inte god ekonomisk hushåll-
ning att ta upp lån för driftsändamål. Löpande kostnader bör täckas 
med löpande intäkter. Vidare är ett nollresultat inte tillräckligt för 
att kravet på en god ekonomisk hushållning ska anses uppfyllt. Resul-
tatet bör i normalfallet ligga på en nivå som realt sett åtminstone 
konsoliderar ekonomin. Ett önskvärt resultatkrav är att reinvesteringar 

 
4 Prop. 2016/17:171, s. 422 och prop. 1990:91:117 s. 211. 
5 Prop. 1990/91:117, s. 211. 
6 Prop. 2016/17:171, s. 422–423 och prop. 1990/91:117, s. 210–211. 
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på lång sikt kan göras utan finansiering med nya lån. Även andra 
faktorer än rent ekonomiska bör beaktas vid en bedömning av inne-
börden av en god ekonomisk hushållning, t.ex. investeringsplaner, 
befolkningsutveckling och riskexponering.  

En grundläggande princip inom den ekonomiska förvaltningen är 
att varje generation själv ska bära sina egna kostnader.7 Detta s.k. 
generationsperspektiv innebär att ingen generation ska behöva be-
tala för det som en tidigare generation förbrukat.8 Detta innebär att 
överskottet (resultatet) därför måste vara tillräckligt stort för att 
motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande 
generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

I anslutning till kravet på att kommuner och regioner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i 11 kap. 1 § kommunallagen uppställs även 
krav på att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Om kommunen eller regionen beslutat att bygga upp 
en resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 14 § kommunallagen ska 
riktlinjerna även omfatta denna.  

Kravet på riktlinjer infördes mot bakgrund av att det ansågs nöd-
vändigt att fylla ut och skapa en bättre stadga åt det generella kravet 
på god ekonomisk hushållning med en riktlinje som innehöll regler 
som var anpassade efter respektive kommuns eller regions behov och 
förutsättningar.  

Något krav på vad riktlinjerna ska innehålla anges inte i lag men i 
förarbetena framgår att riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt i kom-
munens eller regionens ekonomiska ställning, de faktorer som främst 
påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden samt en bedömning 
av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Riktlinjerna bör innehålla 
en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kom-
munen respektive regionen och hur detta kan uppnås mer konkret. 
Riktlinjerna syftar till att slå fast principer och avser det strategiska, 
mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än det budgetperspektiv på 
ett år eller den plan för ekonomin på tre år som budgeten ska inne-
hålla enligt 11 kap. 6 § tredje stycket kommunallagen.9  

 
7 Prop. 1996/97:52, s. 32–33.  
8 Prop. 2003/04:105, s. 12. 
9 Prop. 2011/12:172, s. 32. 
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5.2.3 Hur har god ekonomisk hushållning tolkats 
och tillämpats i praktiken?  

Har kommuner och regioner haft god ekonomisk hushållning? 

För kommunsektorn som helhet kan utredningen konstatera att 
ekonomin det senaste decenniet har utvecklats på ett positivt sätt, 
vilket beskrivits i avsnitt 4.3. På aggregerad nivå har såväl resultaten 
som soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
förbättrats. Låneskuldens snabba ökning kan dock innebära risker. 
Det ser också väldigt olika ut mellan olika kommuner respektive 
regioner när det gäller huruvida god ekonomisk hushållning kan an-
ses ha uppnåtts, vilket beskrivs i avsnitt 4.4.  

Det finns exempel på enskilda kommuner eller regioner som trots 
sektorns positiva utveckling och generellt goda förutsättningar de 
senaste åren inte har stärkt sin ekonomi. Resultaten har varit på för 
låga nivåer, vilket innebär att kommunen eller regionen försämrat sin 
ekonomiska ställning alternativt inte lyckats stärka den från en redan 
låg nivå. Enligt utredningens analyser var det 43 kommuner och 
17 regioner som 2019 hade en negativ soliditet, inklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser. Av dessa är det 6 kommuner 
och 5 regioner som hade en negativ soliditet redan 2009 och som 
därefter har försämrat den ytterligare.  

Av de 50 kommuner som haft den mest stabila befolknings-
utvecklingen10 de senaste tio åren är det 32 kommuner som har nega-
tiva finansiella nettotillgångar, dvs. en nettoskuld, 201911. Storleken 
på skulden har dessutom ökat de senaste tio åren hos 23 av dessa 
kommuner – dvs. kommunerna har inte lyckats amortera trots stabila 
förutsättningar och sannolikt ett relativt lågt behov av demografiskt 
drivna investeringar. 

Även om det kan finnas speciella omständigheter i enskilda fall så 
är ändå utredningens huvudsakliga slutsats att det är fler än någon 
enstaka kommun eller region som inte har lyckats leva upp till kravet 
på god ekonomisk hushållning.  

I utredningens enkätundersökning som skickades till kommuners 
och regioners ekonomidirektörer ställs en fråga om de anser att de 

 
10 Befolkningsförändring mellan −1,5 procent och +1,5 procent totalt för åren 2009–2019. 
11 Nettot av låneskuld, lånefordringar på koncernföretag, placeringar och likvida medel. Bland 
regionerna är det två som har negativa finansiella nettotillgångar, vilka dessutom ökat de senaste 
tio åren. Det är dock två regioner med hög befolkningstillväxt.  
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finansiella målen har uppnåtts de tre senaste åren, varvid en av tio 
svarar nej. Den höga nivån på investeringarna och låneskuldens ut-
veckling är de faktorer som många pekar ut som den vanligaste ut-
maningen.  

Tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning 

En viktig fråga för utredningen har varit om begreppet god ekono-
misk hushållning är tillräckligt tydligt definierat och om kommuner 
och regioner har en god förståelse för dess innebörd. Kan svagheter 
i ekonomistyrningen bero på brister i tolkning av vad god ekono-
misk hushållning innebär?  

Frågor på detta tema har ställts i såväl utredningens enkätunder-
sökning till ekonomidirektörer som i intervjuundersökningen med 
politiska företrädare i ett urval av kommuner och regioner. Frågan 
har också diskuterats vid olika möten som utredningen har arrangerat 
eller medverkat i.  

Av enkätsvaren kan utläsas att förståelsen för innebörden av god 
ekonomisk hushållning generellt anses vara ganska god men få svarar 
att den är mycket god. I intervjuundersökningen anser samtliga att 
begreppet är helt eller tillräckligt tydligt. Samtidigt noteras att när 
intervjupersonerna ombeds konkretisera begreppet så görs olika 
tolkningar. Merparten associerar begreppet till långsiktiga riktlinjer 
för ekonomin medan ett mindre antal i stället tolkar det som att be-
greppet handlar om kvalitet och effektivitet i verksamheten. Vissa 
intervjuade politiker uppger att de värdesätter att begreppet är öppet 
för tolkning. Andra anser att bristen på tydlighet kan försvåra kom-
munikationen kring regelverket inom organisationen och med med-
borgarna och att jämförelser med andra kommuner och regioner för-
svåras. Vid många möten med sektorsföreträdare som utredningen 
deltagit i har det efterfrågats ett förtydligande av begreppet.  

Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera att det finns ut-
rymme för förtydliganden av begreppet god ekonomisk hushållning 
men att det samtidigt också framhålls att varje kommun och region 
måste kunna anpassa tolkningen till sina egna förutsättningar.  



SOU 2021:75 Utredningens analyser och överväganden 

119 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Ett verktyg för att förtydliga innebörden i begreppet god ekonomisk 
hushållning och dess tillämpning i den enskilda organisationen är 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Genom enkätundersök-
ningen samt en genomgång av ett urval av riktlinjer har utredningen 
studerat förekomst, utformning och innehåll i riktlinjerna.  

Enligt enkätundersökningen har 85 procent av kommunerna och 
regionerna politiskt beslutade riktlinjer och de uppges ofta vara be-
slutade i bred politisk enighet. Hos en majoritet, 62 procent, av de 
som har riktlinjer, utgör riktlinjerna ett separat styrdokument som 
beslutats i särskild ordning. Men det är också relativt vanligt att rikt-
linjerna i stället är en integrerad del i det årliga budgetdokumentet. 
Utredningen kan konstatera att det i sådana fall ofta kan vara svårt 
att urskilja och identifiera de mer långsiktiga riktlinjerna för god eko-
nomisk hushållning.  

Innehållet i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning varierar. 
Utredningen har orienterat sig om innehållet genom att studera ett 
urval av kommuners och regioners riktlinjer, men kan därmed inte 
uttala sig närmare om hur vanligt det är att vissa element förekom-
mer i riktlinjerna. Ofta innehåller riktlinjerna långsiktiga, finansiella 
mål. Ibland beskrivs i riktlinjerna vad god ekonomisk hushållning 
innebär för den egna kommunen och regionen utifrån de egna förut-
sättningarna. Det är relativt vanligt att riktlinjerna innehåller verk-
samhetsmål för god ekonomisk hushållning, även om de är mindre 
förekommande än finansiella mål.  

I vissa fall beskrivs i riktlinjerna ett regelverk för den ekonomiska 
förvaltningen på en mycket övergripande nivå. Utredningen har 
ställt en enkätfråga om huruvida det i riktlinjerna görs en bedömning 
av vilka faktorer som bidrar till god ekonomisk hushållning och en 
majoritet svarar ja.  

Utredningen har också ställt en fråga i enkäten om riktlinjerna 
har uppdaterats vid något tillfälle. En majoritet svarar ja, medan en 
knapp fjärdedel svarar nej på frågan. I utredningens olika studier av 
mål och riktlinjer noteras att i flera fall lever samma riktlinjer kvar 
som fanns när kravet infördes 2013. Ett visst behov av uppdatering 
kan således antas föreligga. 
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Koncernperspektiv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Utredningen har också studerat förekomsten av ett koncernper-
spektiv i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Dels har vissa 
frågor ställts i enkäten, dels har utredningen beställt en särskild kart-
läggning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. En slutsats 
som utredningen drar är att det endast är en minoritet av kommuner 
och regioner som anlägger ett koncernperspektiv i mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Det har dock skett en viss förbätt-
ring på senare tid. 

Respondenterna i enkäten uppger att ägardirektiv är det viktigaste 
instrumentet för att styra de kommunala bolagen inom koncernen. 
Samtidigt konstateras i Ekonomihögskolans kartläggning att finansiella 
mål i ägardirektiven mycket sällan motiveras utifrån god ekonomisk 
hushållning, utan vanligtvis utifrån koncern- eller medborgarnytta. 

God ekonomisk hushållning på kort och lång sikt  

I förarbeten till 11 kap. 1 § kommunallagen12 anges att det är angeläget 
att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning slår fast principer och 
avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än 
budgetperspektivet på tre år. 

Det finns enligt utredningen en stor samstämmighet kring att det 
långsiktiga perspektivet i ekonomistyrningen är centralt för att åstad-
komma en god ekonomisk hushållning och att generationsperspek-
tivet är fundamentalt. Denna samstämmighet bekräftas genomgående 
i de undersökningar som utredningen har gjort och de kontakter 
som utredningen har haft med sektorsföreträdare, forskare och 
andra grupper inom ramen för utredningens arbete. Med långsiktigt 
avses ofta en längre planeringshorisont än budgetens treårsperspek-
tiv. Som en möjlig konkretisering av det längre perspektivet nämns 
exempelvis bortom mandatperioden, över en konjunkturcykel eller 
så långt som det är praktiskt möjligt för att närma sig ett genera-
tionsperspektiv.  

I enkäten framkommer att en majoritet endast har ett tids-
perspektiv upp till tre år i sina finansiella mål, medan en minoritet 
har ett tidsperspektiv på 4–10 år. Riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning är i dag det enda instrument som finns för att fånga det 

 
12 Prop. 2011/12:172, s. 33. 
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längre perspektivet. Att fånga det längre perspektivet i budgetarbe-
tet är viktigt. De kommuner som lägger en högre vikt vid ett flerårigt 
perspektiv i budgeten, i den meningen att flerårsprognoser har en 
styrande funktion, kan väntas uppvisa ett bättre ekonomiskt resultat 
än de som inte gör det.13  

Sambandet mellan de mer långsiktiga riktlinjerna och det mer kort-
siktiga perspektivet i budgeten har studerats på olika sätt. Utred-
ningen har i studien av finansiella mål jämfört eventuellt förekom-
mande långsiktiga målnivåer för de finansiella målen med målnivåer 
i budgeten 2019. I det korta perspektivet var det en majoritet av 
organisationerna som satte lägre målnivåer i budgeten jämfört med 
de långsiktiga målen. Det förekom också avvikelser åt det andra 
hållet, dvs. högre mål på kort sikt än på lång sikt. En fråga i enkäten 
gällde om riktlinjerna anses styrande i utformningen av målen för 
god ekonomisk hushållning i budget och treårsplan. En knapp majo-
ritet svarar ja, men en stor andel svarar delvis, vilket indikerar att 
avvikelser tillåts förekomma. På frågan om budget 2020 och treårs-
plan ligger i linje med de finansiella målen svarar 14 procent nekande. 
En annan fråga i enkäten gäller om de finansiella målen anses till-
räckliga för att uppnå god ekonomisk hushållning på lång sikt och 
här svarar en av fyra nekande. Vanliga orsaker till detta uppges vara 
att resultatkraven sätts för lågt i det korta perspektivet samt att målen 
inte är tillräckligt styrande. 

God ekonomisk hushållning i framtiden 

För att få underlag för en bedömning av förutsättningarna för kom-
muner och regioner att uppnå en god ekonomisk hushållning i ett 
tioårsperspektiv har utredningen uppdragit åt en konsult att göra en 
sådan analys baserad på en särskilt framtagen simuleringsmodell.  

Analysen avser hur ekonomin i kommunsektorn och i enskilda 
kommuner och regioner kan komma att utvecklas över de kom-
mande tio åren, fram till 2030, utifrån historiska data och vissa antag-
anden (se separat rapport i bilaga 6). Simuleringen ska svara på under 
vilka förutsättningar som sektorn kan uppnå god ekonomisk hus-
hållning i framtiden. I detta sammanhang har en god ekonomisk hus-
hållning definierats som tillräckligt höga resultat för en oförändrad/ 

 
13 Dahlberg, Gustafsson och Molander (2005). 
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stärkt soliditet både inklusive respektive exklusive ansvarsförbindel-
sen för pensionsförpliktelser och/eller en oförändrad/minskad låne-
skuld 2030.  

Två olika simuleringar har gjorts för alla kommuner respektive 
alla regioner. Simuleringen för kommunerna visar att en genomsnitt-
lig resultatnivå på knappt 2,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för sektorn som hel-
het under hela perioden kan vara tillräckligt för att inte minska något 
av soliditetsmåtten eller öka låneskulden, under förutsättning att de 
antaganden som görs i modellen håller. Simuleringen för regionerna 
visar att en ungefär hälften så hög, genomsnittlig resultatnivå, 1,2 pro-
cent, räcker för att soliditeten inte ska minska eller låneskulden öka 
i regionerna fram till 2030. Skillnaden mellan kommuner och regioner 
beror framför allt på att regionernas investeringsbehov och därmed 
behov av lånefinansiering är lägre. Samtidigt har regionerna också ett 
sämre utgångsläge med mindre tillgångar och svagare balansräkning.  

Det är viktigt att framhålla att det beräknade resultatet på sektor-
nivå inte kan ses som en generell tumregel för vad som kan anses 
vara god ekonomisk hushållning i enskilda kommuner eller regioner. 
För många kan resultatkravet vara betydligt högre eller betydligt lägre 
än vad simuleringen för alla kommuner eller alla regioner samman-
taget visar. Det finns stora skillnader i förutsättningar som i rappor-
ten illustreras med olika exempelkommuner och exempelregioner där 
soliditeten i utgångsläget är olika eller där befolkningsutvecklingen 
skiljer sig åt. De olika exemplen visar att varje kommun eller region 
behöver göra egna analyser och egna ställningstaganden om ekono-
miska mål. Exemplen visar också att det kan vara relevant att frångå 
principen om oförändrad soliditet eller låneskuld i enskilda kom-
muner och regioner. Exempelvis kan i vissa fall målet vara att solidi-
teten ska öka och i andra fall kan en minskning accepteras. Justerade 
mål ger justerade resultatkrav. För de valda exemplen ligger de nöd-
vändiga resultatnivåerna på mellan en och fem procent för kommun-
erna och på mellan en halv och två procent för regionerna. Detta 
visar än tydligare att en individuell analys alltid behöver göras.  

Ett alternativt scenario med en högre investeringsnivå har också 
testats, vilket får stora konsekvenser med högre resultatkrav för 
kommunsektorn som följd. 
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5.2.4 Identifierade problem och utredningens slutsatser  

Tolkning och definition av god ekonomisk hushållning 

Utredningen konstaterar att det saknas en gemensam, tydlig och 
framåtsyftande definition av begreppet god ekonomisk hushållning. 
Även om begreppet ska tolkas och tillämpas utifrån de lokala förut-
sättningarna så kan avsaknaden av en gemensam definition förstärka 
skillnaderna i förmåga att uppnå god ekonomisk hushållning. Det 
kan också motverka en effektiv ekonomistyrning om det inte är tyd-
ligt vilka kraven är. 

Den övergripande målsättningen för den ekonomiska styrningen, 
vilken i dag ges i form av kravet på en god ekonomisk hushållning, 
måste enligt utredningen ges tillräcklig stadga men samtidigt medge en 
flexibilitet åt den styrning som kommuner och regioner ansvarar för. 
Det kan samtidigt vara en nackdel om flexibiliteten blir alltför stor. 

Kommunernas och regionernas tolkning och tillämpning av be-
stämmelsen om god ekonomisk hushållning skiljer sig åt avsevärt. 
Dessa skillnader beror till viss del på olika lokala förutsättningar, be-
hov och politiska prioriteringar, men även vid likartade förutsättningar 
kan tillämpningen av god ekonomisk hushållning vara väldigt olika.  

Utredningen kan vidare konstatera att sektorns ekonomi som hel-
het har haft en positiv utveckling. Dock finns det vissa kommuner och 
regioner som i enskilda fall eller mer systematiskt har agerat på ett sätt 
som inte är förenligt med kravet på en god ekonomisk hushållning.  

Sammantaget tyder detta på att kravet på en god ekonomisk hus-
hållning behöver definieras tydligare för att främja en tillämpning 
som leder till en effektiv ekonomistyrning där det inte kan betraktas 
som legitimt att ställa upp otillräckliga eller ineffektiva mål utifrån 
ett långsiktigt generationsperspektiv. De krav som uppställs från 
lagstiftarens sida ska också bidra till att omotiverade skillnader i 
tillämpningen hos kommuner och regioner med liknande behov och 
förutsättningar undviks. I målsättningen för den ekonomiska styr-
ningen bör vikten av en egen behovsanalys och eget ansvarstagande 
betonas men det måste också balanseras med ett förtydligande av 
vilka ställningstaganden som behöver göras.  
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

I dag finns krav på att kommuner och regioner ska ha en riktlinje för 
god ekonomisk hushållning, dock utan krav på innehåll. Det saknas 
såväl formella krav som konkret vägledning och stöd för hur rikt-
linjerna bör utformas och användas för att stödja en effektiv eko-
nomistyrning. Det finns en risk att riktlinjerna i vissa fall endast 
finns till för att uppfylla ett formellt lagkrav, att de inte har ett rele-
vant innehåll, håller en låg kvalitet och att de inte används. Vidare är 
riktlinjerna på flera håll inaktuella då de aldrig uppdaterats och ibland 
finns det överhuvudtaget ingen särskild riktlinje för god ekonomisk 
hushållning. 

Innehållet i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är mycket 
olika i olika kommuner respektive regioner. I vissa fall finns behovs-
analyser och relevanta ställningstaganden till olika finansiella mål, i 
andra fall inte. Riktlinjerna är inte sällan otillräckligt styrande för 
budgeten. Om riktlinjerna innehåller finansiella mål behöver inte 
budgetens mål alltid stämma överens med dessa. De finansiella målen 
utifrån det kortare perspektivet i budgeten sätts ofta lägre än de mer 
långsiktiga målen.  

Ett sätt att höja kvaliteten i ekonomistyrningen och säkerställa 
långsiktig ekonomisk hållbarhet utifrån egna förutsättningar är att 
uppställa mer detaljerade och obligatoriska krav på innehåll och på 
den process som omgärdar riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Det kan vara krav på vilka ställningstaganden som ska göras, vilket 
tidsperspektiv som ska anläggas och krav på en regelbunden aktuali-
tetsprövning.  

I kommunallagen ställs krav på fyra olika riktlinjer med skilda syf-
ten, vilka tillkommit succesivt från 1990-talet, då 1991 års kommunal-
lag infördes, och framåt. Krav ställs på riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, där också hanteringen av resultatutjämningsreserver in-
går, riktlinjer för medelsförvaltning och riktlinjer för förvaltning av 
pensionsmedel. Kopplingen mellan de olika riktlinjerna synes ofta 
vara svag. Eftersom alla de olika riktlinjerna bör syfta till att under-
stödja det övergripande målet om en god ekonomisk hushållning bör 
en bättre samordning mellan dessa eftersträvas.  
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Det långsiktiga perspektivet  

Trots att enigheten är stor om att ett långsiktigt perspektiv är cen-
tralt för att uppnå god ekonomisk hushållning så finns det ofta en 
kortsiktighet i planeringen, som sannolikt också förstärks av det ett-
åriga balanskravet. Hur det långsiktiga perspektivet ska integreras 
med planeringen är otydligt och leder till att många nöjer sig med ett 
treårsperspektiv. 

Koncernperspektivet 

De kommunala koncernerna har i dag en mycket stor betydelse både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt för både kommuner och regio-
ner. Samtidig saknas ofta koncernperspektivet inom ramen för rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning och eventuella finansiella 
mål på lång sikt. Det indikerar att styrningen av koncernen mot god 
ekonomisk hushållning inte är tillräckligt stark. 

5.3 Medelsförvaltning 

5.3.1 Utredningens uppdrag 

Medelsförvaltningen är en viktig del av den ekonomiska styrningen 
i kommuner och regioner och omfattar såväl placering av likvida 
medel som upplåning. Kommuner och regioner ska förvalta sina 
medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande 
säkerhet kan tillgodoses. Utredningens har i anslutning till detta i 
uppdrag att föreslå hur bestämmelserna om medelförvaltning bör 
vara utformade, föreslå hur bestämmelserna om pantsättningsförbud 
bör vara utformade och lämna nödvändiga författningsförslag.  

5.3.2 Bakgrund och gällande rätt  

Medelsförvaltning  

Enligt 11 kap. 2 § kommunallagen ska kommuner och regioner för-
valta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och 
betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt 11 kap. 3 § kommunal-
lagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen.  
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I kravet på god avkastning och betryggande säkerhet ligger enligt 
förarbetena att kommunernas eller regionernas medel inte bör riske-
ras genom placeringar som är tveksamma eller svårbedömda från rätts-
lig synpunkt eller som kräver sådana specialkunskaper som kom-
munerna och regionerna kan ha svårt att leva upp till. Motsvarande 
gäller i fråga om exempelvis ränte- och valutarisker i samband med 
upplåning.14 Riktlinjerna för medelsförvaltningen bör avse placering 
och upplåning av medel och sådana organisatoriska regleringar som 
kan vara påkallade.15 

Medelsförvaltningen utgör en del av god ekonomisk hushållning 
och det är viktigt att upprätthålla en gräns mot rent spekulativ verk-
samhet som inte ryms inom ramen för den kommunala kompetensen 
(jfr 2 kap. 7 § kommunallagen och det s.k. spekulationsförbudet). 
Det betonas i både äldre och nuvarande förarbeten att huvudsyftet 
med den kommunala verksamheten, inbegripet den ekonomiska för-
valtningen, är att med iakttagande av en ansvarsfull ekonomihanter-
ing fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna eller regio-
nerna till följd av lagar, andra författningar och egna beslut, inte att 
uppnå finansiella resultat i sig. Därför bör det aldrig förloras ur sikte 
att de kommunala medlen ytterst härrör från alla som bor i kom-
munen eller regionen och att pengarna ska användas för invånarnas 
bästa.16 

Förvaltning av pensionsmedel 

Fullmäktige ska enligt 11 kap. 4 § kommunallagen besluta om rikt-
linjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I dessa 
riktlinjer ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid 
placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges hur upp-
följningen och kontroll av förvaltningen ska ske.  

De medel som omfattas av kravet på riktlinjer är de avsättningar 
för pensionsförpliktelser som ska skuldföras i enlighet med bland-
modellen. Bestämmelsen medför ett krav på att dessa pensionsmedel 
ska separeras från övrig medelsförvaltning i fullmäktiges föreskrifter 
liksom vid uppföljning och redovisning av resultatet av förvalt-

 
14 Prop. 1990/91:117, s. 110–111. 
15 Prop. 2016/17:171, s. 423. 
16 Prop. 1990/91:117, s. 110–111. 
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ningen.17 Även om beskattningsrätten ytterst garanterar kommu-
nernas och regioners möjligheter att infria sina åtaganden så ansågs 
det vid införandet av bestämmelsen viktigt att fullmäktige, genom 
riktlinjerna för förvaltningen av pensionsmedel, ser till att medel 
finns tillgängliga när pensionsförpliktelserna ska infrias. Därmed 
ställs krav på fullmäktige att fatta vissa beslut som är avgörande för 
att medelsförvaltningen ska ske på ett säkert sätt.18 

Pantsättningsförbudet 

Det kommunala pantsättningsförbudet regleras i 11 kap. 22 § kom-
munallagen. Av bestämmelsen framgår att kommuner och regioner 
inte får upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran. 
Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån 
som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.  

Pantsättningsförbudet syftar till att säkerheten för kommunernas 
och regionernas lån ska utgöras av all den egendom som de äger och 
hela deras skattekraft. Pantsättningsförbudet har ansetts kunna bidra 
till att långivarnas förtroende upprätthålls för kommuner och regio-
ner i egenskap av låntagare. 19 

Pantsättningsförbudet har störst betydelse beträffande fast egen-
dom men gäller också upplåtelsen av panträtt i lös egendom.20 När 
det gäller fast egendom är det upplåtandet av panträtt genom över-
lämnande av pantbrev som är otillåtet. Det finns däremot ingenting 
som hindrar att en kommun eller en region tar ut pantbrev i sin fasta 
egendom. En inskrivningsmyndighet får inte avslå en ansökan om 
inteckning på den grunden att fastigheten ägs av en kommun eller 
en region.21 Pantsättningsförbudet hindrar inte heller att en kommun 
eller en region vid förvärv av egendom får överta betalningsansvaret 
för lån som tidigare tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.  

 
17 Prop. 1997/98:52, s. 10. 
18 Prop. 1997/98:52, s. 13–14. 
19 Prop. 1978/79:53, s. 18. 
20 Prop. 1978/79:53, s. 21. 
21 NJA 1975, s. 110. 
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5.3.3 Hur ser medelsförvaltningen ut i praktiken?  

Riktlinjer 

Utredningen har studerat i vilken omfattning riktlinjer för medels-
förvaltning finns framtagna i kommuner och regioner. 83 procent 
uppger i enkäten att de har riktlinjer för medelsförvaltning. Utred-
ningens genomgång av ett urval av riktlinjer i kommuner och regio-
ner bekräftar att det som regel finns riktlinjer för medelsförvaltning. 
Genomgången visar också att särskilda riktlinjer för pensionsmedels-
förvaltning endast finns hos en minoritet, dock är förekomsten något 
vanligare bland regioner än kommuner. 

Utformningen av riktlinjerna följer oftast ett likartat mönster. 
De finansiella riskerna kopplade till medelsförvaltningen beskrivs. 
Olika strategier och tekniker för riskbegränsning ställs upp som ett 
regelverk att efterleva, med begränsningar t.ex. avseende vissa typer 
av värdepapper eller finansiella instrument samt limiter kopplade till 
emittent, rating och löptider. Någon form av avkastningsmål, ofta i 
förhållande till en benchmark, sätts upp. Kapital- och räntebindnings-
tider i portföljen regleras. I riktlinjerna beskrivs också vad den löpande 
rapporteringen för medelsförvaltningen ska innehålla.  

Olika vägval 

Utredningen har observerat att i vissa detaljfrågor kan enskilda kom-
muner eller regioner ha gjort vägval som är markant olika och som 
får stora konsekvenser för hur medelförvaltningen bedrivs. Några 
exempel redovisas i det följande. 

En sådan viktig skillnad kan t.ex. gälla huruvida lån och kapital-
placeringar eller en större överskottslikviditet tillåts samtidigt, i en 
och samma organisation. Normalt sett är det storleken på en even-
tuell överskottslikviditet som sätter begränsningar för hur mycket 
placerade medel som kan arbeta och generera en avkastning. Genom 
att ta upp nya banklån eller avstå från att amortera ett lån när ut-
rymme finns, kan dock storleken på överskottslikviditeten enkelt 
ökas, och därmed även den avkastning som genereras. En viss nivå 
på likvida medel, samtidigt som kommunen eller regionen har bank-
lån, är oundviklig på kort sikt, eftersom det behöver finnas utrymme 
för att upprätthålla en betalningsberedskap. De allra flesta skriver 
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emellertid uttryckligen i sina riktlinjer att lån i placeringssyfte inte 
är tillåtet och undviker på så sätt att utsättas för dubbla finansiella 
risker. En mycket liten grupp saknar en sådan restriktion och öppnar 
därmed upp för ett agerande med större finansiella risker. Det finns 
också gråzoner där beloppsgränsen mellan likvida medel för betal-
ningsberedskap och överskottslikviditet som kan användas för placer-
ingar inte definieras tydligt eller sätts på en så hög nivå att den ändå 
öppnar upp för en kapitalplaceringsportfölj. Utredningens analyser 
visar att det 2019 var 39 kommuner och en region som hade både 
externa lån och en likviditet och/eller placeringar som överstiger 
20 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. Siffrorna har justerats för lånefordringar på 
koncernbolag.  

Trots att riktlinjerna oftast har ett koncernperspektiv är det sällan 
som en samlad reglering sker av lån och placeringar inom olika delar 
av koncernen. Det är t.ex. relativt vanligt att en av de juridiska per-
sonerna i koncernen har externa banklån samtidigt som en annan har 
överskottslikviditet som placeras. 

Relaterat till detta finns också en annan viktig skillnad som gäller 
huruvida det finns någon form av internbankslösning som arbetar 
med intern utlåning eller vidareutlåning inom koncernen. Alterna-
tivet är ett förfarande där kommunen eller regionen går i borgen för 
koncernföretagen, vilket för närvarande ser ut att vara den vanligaste 
lösningen. Ränteavdragsbegränsningar har minskat användandet av 
internbanker, men en del ser att fördelarna överväger och väljer ändå 
denna modell. 

Även ifråga om placeringar i aktier finns stora skillnader mellan 
organisationernas riktlinjer. En majoritet begränsar kapitalplaceringar 
till säkrare räntebärande värdepapper och räntefonder med låg risk 
medan en stor minoritet öppnar upp för placeringar huvudsakligen i 
aktiefonder men ibland också med inslag av alternativa placeringar 
såsom hedgefonder. Denna skillnad i risk ger i sin tur även stora 
skillnader i avkastningsmål på placeringsportföljen. Utredningens 
analyser visar att 2019 hade 93 kommuner samt 18 regioner placeringar 
i aktier och aktiefonder. 

Det finns också kommuner som kombinerar lån till placeringar 
med att placera i aktier. 25 kommuner men ingen region hade 2019 
en sådan strategi, som kan vara tämligen riskfylld. 
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Pensionsmedel 

Vissa kommuner och regioner väljer att ha en särskild förvaltning av 
pensionsmedel. De flesta har emellertid valt att integrera pensions-
åtagandet i kommunens eller regionens ekonomi som helhet, sanno-
likt ofta av skälet att överskottsmedel saknas. I dessa fall betonas att 
det är samtliga tillgångar och beskattningsrätten som garanterar att 
pensionsutbetalningarna kommer att kunna hanteras. I andra fall väl-
jer kommunen eller regionen att särskilt sätta av medel som på sikt 
ska täcka samtliga eller en del av pensionsutbetalningarna, varvid 
medlen förvaltas separat från ekonomin i övrigt. I dessa fall anges att 
det i huvudsak är de avsatta pensionsmedlen som ska möta pensions-
åtagandet. Pensionsmedlen kan förvaltas internt, i en pensionsstiftelse 
eller genom en försäkringslösning. 

Betryggande säkerhet och god avkastning 

I enkäten till ekonomicheferna svarar sju av tio att riktlinjerna för 
medelsförvaltningen främst betonar betryggande säkerhet. En av 
fyra svarar att betryggande säkerhet och god avkastning betonas lika 
mycket.  

Endast en kommun svarade i enkäten att det under de senaste fem 
åren inträffat händelser som gjort att det i efterhand konstaterats att 
risktagandet i medelsförvaltningen varit för stort. I utredningens work-
shop med representanter från kommuners och regioners finansförvalt-
ning framkom att under börsnedgången våren 2020 ledde riktlinjerna 
i ett fall till ett agerande som i efterhand visade sig vara fel och orsakade 
förluster.  

Kompetens 

I enkäten svarade ekonomicheferna också på frågan om hur kompe-
tensen för medelsförvaltningen säkerställs. Två av tre har egna resur-
ser och det är relativt ovanligt att dela resurser inom koncernen eller 
med andra kommuner eller regioner. Extern hjälp eller stöd från 
aktörer som Kommuninvest, affärsbanker eller konsulter är relativt 
vanligt. I diskussionerna har framkommit att en kvalificerad medels-
förvaltning med en högre grad av risktagande, som också ger möj-
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lighet till högre avkastning, kräver en viss typ av specialistkompetens 
som mindre kommuner sannolikt inte har tillgång till.  

Endast en kommun svarade i enkäten att pantsättningsförbudet 
gjort att de avstått från någon form placering av medel eller handel 
med finansiella instrument. 

5.3.4 Identifierade problem och utredningens slutsatser  

Avsaknad av riktlinjer och samordning  
med övrig ekonomiförvaltning 

En liten minoritet kommuner och regioner saknar riktlinjer för medels-
förvaltning och tar därför inte ställning i viktiga frågor där lagstift-
ning ger mycket stora friheter. I dessa kommuner och regioner ligger 
därmed de finansiella riskerna utanför de politiska församlingarnas 
kontroll. 

Medelsförvaltningen är en integrerad del av den ekonomiska för-
valtningen och utgör en viktig del i kravet på en god ekonomisk hus-
hållning. Den uppdelning och särreglering av medelsförvaltning och 
förvaltning av pensionsmedel som finns i dag i form av egna mål och 
särskilda krav på separata riktlinjer, har till viss del lett fram till att 
dessa frågor ses isolerat från det allmänna kravet på god ekonomisk 
hushållning. Utredningen anser att det är viktigt att kommuner och 
regioner bedriver sin ekonomistyrning utifrån ett helhetsperspektiv 
där medelsförvaltningen och förvaltningen av pensionsmedel utgör en 
del och att dessa delar bidrar till de övergripande långsiktiga målen 
för ekonomin som helhet. Det är vidare viktigt att förtydliga hur 
placeringar och lån förhåller sig till målen för den ekonomiska styr-
ningen i stort, inte enbart utifrån ett avkastnings- och riskperspektiv. 
Den nuvarande regleringen med särskilda krav på bl.a. god avkastning 
och separat utformade riktlinjer understödjer inte ett sådant hel-
hetsperspektiv. Utredningen anser mot den bakgrunden att medels-
förvaltningen bör integreras på ett tydligare sätt i de övriga övervägan-
den som ska göras i förhållande till den ekonomiska styrningen, både 
utifrån verksamhet och ekonomi på lång sikt, men också mer kort-
siktigt, bl.a. i budgeten.  
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Avkastning och risktagande 

Ett stort fokus på avkastning hos en liten andel av kommuner och 
regioner leder till stora skillnader i risktagande. Förekomsten av både 
lån och placeringar innebär ett risktagande som är svårt att motivera 
utifrån kommuners och regioners grunduppdrag, som också till stor 
del finansernas med skattemedel. 

Aktier och andra mer riskfyllda placeringsformer kräver en mer 
aktiv förvaltning och kompetens som inte alla har tillgång till. Det 
leder till en stor skillnad i om avkastningen från finansiella placer-
ingar kan avlasta kommunen eller regionen ekonomiskt eller inte. 

Särregleringen av medelsförvaltningen och förvaltningen av pen-
sionsmedel kan också ha bidragit till att det hos vissa kommuner, 
regioner och kommunala bolag finns ett riskbeteende där målet om 
en god avkastning är styrande.  

Utredningen menar att det primära syftet med medelsförvaltningen 
är att säkerställa att medel finns för framtida betalningsåtaganden, 
inte att generera avkastning. Medel bör därför i normalfallet placeras 
i säkra och likvida tillgångar. Samtidigt bör det betonas att det finns 
kommuner eller regioner som är skuldfria och som har ansenliga 
finansiella tillgångar som förvaltas med ett långsiktigt tidsperspek-
tiv. I de fallen kan ett visst risktagande i syfte att få högre avkastning 
anses mer motiverat. 

Förvaltning av pensionsmedel 

Kommunallagens krav på separata riktlinjer för pensionsmedels-
förvaltning kan uppfattas snarast ha uppmanat till en separat hantering 
av pensionsmedel. Det kan i vissa fall ha bidragit till, och kanske 
t.o.m. uppmuntrat vissa kommuner eller regioner att välja mindre 
kostnadseffektiva och mer riskfyllda pensionslösningar. Med sepa-
rata riktlinjer finns en risk att helhetsperspektivet går förlorat, när 
de separata riktlinjerna har andra mål och syften än vad som gäller 
för ekonomin som helhet. 
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Pantsättningsförbudet  

Syftet med det kommunala pantsättningsförbudet är att säkerställa 
att säkerheten för kommunernas och regionernas lån utgörs av all 
den egendom som de äger och hela deras skattekraft. Utredningen 
har undersökt pantsättningsförbudets relevans i anslutning till före-
komsten av handel med vissa finansiella instrument och om det kan 
anses förhindra en effektiv medelsförvaltning. Frågan berör endast 
ett fåtal aktörer inom den kommunala sektorn. Mot den bakgrunden 
samt att utredningen anser att fokus inom medelsförvaltningen bör 
förflyttas från ett högt risktagande till säkra långsiktiga placeringar, 
finns det inte skäl att göra några förändringar i detta avseende.  

5.4 Balanskravet  

5.4.1 Utredningens uppdrag 

Av utredningens uppdrag framgår att balanskravet är och även fort-
sättningsvis bör vara en viktig utgångspunkt för ekonomistyrningen 
i kommuner och regioner. Balanskravet är dock förenat med vissa 
problem, det kan motverka sparande och leda till ett kortsiktigt per-
spektiv samt bidra till ett procykliskt agerande. Därför behöver 
balanskravet vara ändamålsenligt utformat och ange en lämplig nivå 
som möjliggör för kommunsektorn att möta framtida utmaningar. 
Det är vidare viktigt att möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl, 
både vid upprättande av budget och vid regleringen av ett negativt 
resultat, används på rätt sätt och ligger i linje med god ekonomisk 
hushållning. Utredningen har mot den bakgrunden i uppdrag att 
föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat, föreslå 
hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras och lämna nöd-
vändiga författningsförslag.  

5.4.2 Bakgrund och gällande rätt  

Balanskravet  

I 11 kap. 5 § kommunallagen framgår det att kommuner och regio-
ner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) 
och att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnad-
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erna. Detta s.k. balanskrav gäller all kommunal verksamhet som 
bedrivs i förvaltningsform. Däremot omfattas inte andra juridiska 
personer, t.ex. hel- och delägda kommunala bolag. 

Balanskravet syftar till att förhindra en fortlöpande urgröpning 
av kommunsektorns ekonomi och skapa garantier för att varje gene-
ration själva bär kostnaderna för den service som de beslutar om och 
konsumerar. Syftet med kravet är enligt förarbetena att de löpande 
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. I normala fall innebär 
det att skillnaden mellan samtliga intäkter och kostnader eller med 
andra ord förändringen av eget kapital (det s.k. årets resultat i resultat-
räkningen) måste vara positivt. Detta innebär också att den löpande 
verksamheten inte till någon del behöver finansieras med lån.22 

Enligt 11 kap. 5 § tredje stycket kommunallagen får undantag 
från balanskravet göras dels i den utsträckning som medel från en 
resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 11 kap. 14 §, dels om 
det finns synnerliga skäl.  

Balanskravsresultat 

I samband med upprättande av årsredovisning räknas ett balans-
kravsresultat fram. Detta balanskravsresultat visar om kommunen 
eller regionen uppfyller balanskravet eller inte. Ett negativt balans-
kravsresultat innebär att balanskravet inte uppfyllts. Om balans-
kravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast följande 
tre åren (11 kap. 12 § första stycket kommunallagen). Kravet på 
reglering innebär att ett negativt balanskravsresultat ska återställas 
genom motsvarande positiva balanskravsresultat under de närmast 
följande åren.23 Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regler-
ingen ska ske och beslut om reglering ska fattas senast i budgeten 
det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet upp-
kom (11 kap. 12 § andra och tredje stycket kommunallagen).  

Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balans-
kravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl (11 kap. 13 § 
kommunallagen). Det är också möjligt att med hänvisning till synner-
liga skäl endast delvis reglera ett negativt resultat eller att reglera detta 
under en längre tid än tre år. 

 
22 Prop. 1996/97:52, s. 32. 
23 Prop. 1996/97:52, s. 38. 
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Balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen och beräk-
nas i enlighet med 11 kap. 10 § LKBR. I bestämmelsen anges att för-
valtningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resul-
tat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).  

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte be-
aktas vid beräkningen av årets resultat: 

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning, 

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överens-
stämmelse med god ekonomisk hushållning, 

3. orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 

4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 

Om negativa balanskravsresultat uppstår finns vidare enligt 11 kap. 
11 § LKBR ett krav på att kommuner och regioner i sin förvalt-
ningsberättelse för det året, ska ange när och på vilket sätt det nega-
tiva balanskravsresultatet ska regleras. Om fullmäktige beslutat att 
reglering inte ska ske, ska en upplysning lämnas om skälen för detta. 
Upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa 
balanskravresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som 
återstår att reglera.  

Synnerliga skäl 

Kommuner och regioner har möjlighet att med hänvisning till synner-
liga skäl dels underbalansera budgeten dels avstå från att reglera ett 
negativt balanskravsresultat. Med synnerliga skäl avses enligt för-
arbetena fall då ett frångående av kravet att återställa det negativa 
balanskravsresultatet är mycket väl motiverat. Ett grundläggande krav 
är dock att de åtgärderna som vidtas är förenliga med god ekonomisk 
hushållning.24 Möjligheten att underbalansera budgeten bör bara använ-
das för enstaka år och med stor restriktivitet.  

I förarbetena25 till kommunallagen anges exempel på vad som kan 
anses utgöra synnerliga skäl. Ett exempel som tas upp är en s.k. stark 

 
24 Prop. 1996/97:52, s. 38. 
25 Prop. 2003/04:105, s. 18–19. 
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finansiell ställning, dvs. om det finns eget kapital och realiserbara till-
gångar av en omfattning som överstiger rimliga krav på finansiell 
handlingsberedskap. I ett sådant läge bör det egna kapitalet tillåtas 
minska. För att en sådan minskning inte ska strida mot kravet på god 
ekonomisk hushållning ska det finnas kapital som täcker kommu-
nens eller regionens hela pensionsåtagande. Därutöver ska det finnas 
en buffert med realiserbara tillgångar som kan användas för delfinan-
siering av framtida investeringar. När dessa delar är täckta måste de 
egna förutsättningarna definieras utifrån hur stor skuldsättningen är, 
vilken riskexponering som kan bli aktuell och penningflödet. Ytter-
ligare exempel på vad som skulle kunna utgöra synnerliga skäl är 
större omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hus-
hållning, t.ex. omstrukturering av verksamhet för minskade kostna-
der i framtiden. Normala verksamhetsförändringar som kontinuer-
ligt genomförs i syfte att effektivisera verksamheten ska däremot 
hanteras inom ramen för balanskravet. Inte heller faktorer som t.ex. 
en negativ befolkningsutveckling, hög arbetslöshet, förändringar av 
skatteintäkter, statsbidrags- och utjämningssystemet eller andra fak-
torer som det bör finnas beredskap för, utgör enligt förarbetena skäl 
för att inte reglera ett negativt resultat.26  

5.4.3 Hur har balanskravet tillämpats i praktiken?  

Balanskravet utvärderas med hjälp av resultatmåtten resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultat som definieras i LKBR. 
Vid beräkning och redovisning av resultat efter balanskravsjuster-
ingar ska årets resultat justeras för vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. Balanskravsresultatet beräknas därefter 
genom att reglering för resultatutjämningsreserv läggs till resultat 
efter balanskravsjusteringar.  

De största justeringsposterna i balanskravsutredningen under 
perioden 2008–2019 har avsett reducering av samtliga realisations-
vinster samt avsättning till resultatutjämningsreserven. Justerings-
posterna innebär att balanskravsresultatet ofta är lägre än årets re-
sultat. För sektorn totalt har skillnaden mellan de olika resultaten i 
genomsnitt uppgått till knappt 1 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning de senaste tolv åren 

 
26 Prop. 2003/04:105, s. 21. 
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(se avsnitt 4.3.1). Under vissa år kan skillnaden vara större på grund 
av exempelvis betydande finansiella justeringsposter. 

Uppnås balanskravet? 

För kommunsektorn som helhet har balanskravsresultatet varit posi-
tivt under perioden 2008–2019 (se avsnitt 4.4.2), men utfallet skiljer 
sig mellan kommuner respektive regioner. Regionerna som helhet 
hade ett negativt balanskravsresultat 2011 och 2013 medan det för 
kommunerna sammantaget var positivt samtliga år. Andelen kom-
muner och regioner som inte uppfyller balanskravet varierar över tid. 
För varje år under perioden har i genomsnitt 16 procent av kom-
munerna och 35 procent av regionerna uppvisat ett negativt balans-
kravsresultat. Den lägsta andelen bland kommunerna var 4 procent 
2011 och bland regionerna 10 procent 2010. Den högsta andelen bland 
kommunerna var 31 procent 2008 och bland regionerna 81 procent 
2011.  

Negativa balanskravsresultat ska normalt återställas inom tre år. 
Om synnerliga skäl anses föreligga kan dock fullmäktige besluta att 
en sådan reglering inte ska göras. Fullmäktige kan också, om synner-
liga skäl föreligger, förlänga återställandetiden eller endast delvis 
återställa det negativa balanskravsresultatet.  

En majoritet av alla kommuner (75 procent) och regioner (95 pro-
cent) har redovisat ett negativt balanskravsresultat minst ett av åren 
2008–2019. Det finns också kommuner och regioner som har haft 
negativa balanskravsresultat under flera år. Som mest har en kommun 
haft negativa balanskravsresultat i 8 år och en region i 11 år under 
perioden 2008–2019.  

Under hela perioden 2008–2019 har 22 kommuner och 7 regioner 
ett negativt ackumulerat balanskravsresultat, dvs. där summan av 
periodens samtliga års balanskravsresultat blir negativ för den en-
skilda kommunen och regionen. Summan för dessa 29 kommuners 
och regioners ackumulerade balanskravsresultat är totalt −6,6 mil-
jarder kronor, varav regionerna står för −4,5 miljarder kronor. Två 
regioner har ackumulerade negativa balanskravsresultat på cirka en och 
en halv miljard kronor vardera och står tillsammans för mer än hälf-
ten av det samlade ackumulerade underskottet från negativa balans-
kravsresultat i sektorn för perioden.  
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Vid utgången av 2019 hade 46 kommuner och 6 regioner, enligt 
egen uppgift, ett negativt balanskravsresultat kvar att återställa, 
totalt −4,4 miljarder kronor varav regionerna svarade för den större 
delen, −3,1 miljarder kronor. I dessa uppgifter ingår även de som 
fortfarande har tid kvar för att återställa balanskravsresultatet inom 
tre år.  

Ett antal kommuner och regioner har svårt att återställa balans-
kravsresultaten inom tre år. Under perioden 2011–2019 var det i 
genomsnitt 16 kommuner och regioner varje år som hade kvar en del 
att återställa av ett tre år gammalt negativt balanskravsresultat (t.ex. 
för 2019 som härrör från 2016) och således inte hade återställt resultatet 
i tid. Ofta finns det i dessa fall inte angivet när återställande ska ske. 

Därtill har utredningen fått kännedom om enstaka fall där en 
kommun eller region beslutat att inte återställa alls, utan att åberopa 
synnerliga skäl. Enligt utredningens beräkning är det underskott om 
−2,2 miljarder kronor som kommuner och regioner under perioden 
har beslutat att inte återställa genom att helt enkelt avskriva dem 
utan några skäl. Oavsett frekvens är förekomsten av ett sådant be-
teende allvarligt.  

Budgetera för balans 

De allra flesta kommuner och regioner upprättar en budget i balans 
som bygger på ett budgeterat årets resultat. Det finns ingen statistik 
som visar huruvida kommuner och regioner också upprättar en bud-
get i balans i termer av ett balanskravsresultat. I utredningens enkät-
undersökning svarar dock sex av tio av respondenter att ett balans-
kravsresultat beräknas vid upprättandet av budget och plan. Det är 
vanligare att regioner beräknar balanskravsresultatet än kommuner.  

Under perioden 2008–2019 var det i genomsnitt knappt 5 pro-
cent av kommunerna och drygt 9 procent av regionerna årligen som 
budgeterade med ett negativt årets resultat. Det kan jämföras med 
att drygt 13 procent av kommunerna och 35 procent av regionerna 
uppvisade ett negativt årets resultat i bokslutet per år. Det är således 
oftast fler som redovisar ett negativt resultat än som har budgeterat 
för det. Majoriteten av dem som redovisat ett negativt balanskravs-
resultat redovisade också ett negativt årets resultat.  
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Många kommuner och regioner synes budgetera med små margi-
naler vilket gör det svårare att hantera intäkts- eller kostnadsvariatio-
ner. Avsaknad av marginaler i budgeten kan också bidra till en ökad 
risk för urgröpning av det egna kapitalet. Om även balanskravs-
resultatet, som oftast ligger lägre än årets resultat, alltid beräknades 
i budgeten skulle marginalerna i budgeterat resultat sannolikt öka.  

Hur används synnerliga skäl? 

Kommuner och regioner kan under vissa förutsättningar åberopa 
synnerliga skäl för att inte återställa hela eller delar av ett negativt 
balanskravsresultat, alternativt förlänga återställandetiden. 

Under perioden 2008–2019 var den ekonomiska omfattningen av 
att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa ett negativt balans-
kravsresultat som mest 2,2 miljarder kronor 2013 och som minst 
knappt 16 miljoner kronor 2017. För 2019 var motsvarande siffra 
446 miljoner kronor för sektorn som helhet, varav 11 kommuner stod 
för 229 miljoner och en region för återstoden.  

Under senare år har antalet kommuner som åberopat synnerliga 
skäl varit mellan 2 och 11 per år, undantaget 2013 då det var 70 kom-
muner. Detta år gjordes förändrade antaganden för beräkning av 
pensionsskulden, vilket påverkade resultatet negativt. Andra före-
kommande synnerliga skäl avser t.ex. aktieägartillskott till kommu-
nala bolag, nedskrivning av värdet på aktier och andelar i bolag, in-
lösen av pensionsskuld via försäkringslösning, omställningsarbete och 
i enstaka fall en stark finansiell ställning. I många fall ligger motiver-
ingarna för att åberopa synnerliga skäl i linje med lagstiftning och 
förarbeten, men det förekommer också motiveringar som är mer 
tveksamma. Exempelvis förekommer det att kommuner och regio-
ner hänvisar till omstrukturering som ett synnerligt skäl utan att det 
finns en tydlig koppling till god ekonomisk hushållning. 

För att belysa frågan om hur synnerliga skäl används har utred-
ningen studerat ett urval av kommuner och regioner (33 respektive 5) 
som under senare tid har haft upprepade negativa balanskravsresultat 
och som samtidigt redovisat synnerliga skäl eller uppgivit i enkäten 
att de inte återställt ett negativt balanskravsresultat. En handfull av de 
studerade kommunerna och regionerna har enligt utredningen inte 
använt möjligheten att åberopa synnerliga skäl i enlighet med lag-
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stiftarens intentioner. Framför allt har det handlat om att de aktuella 
kommunerna eller regionerna har haft en alltför svag finansiell ställning, 
trots att de har motiverat synnerliga skäl utifrån en stark finansiell ställ-
ning. Vidare har det förekommit alltför svaga motiveringar för hur 
det som beskrivs som en omstrukturering av verksamheten, faktiskt 
kan bidra till lägre kostnader och god ekonomisk hushållning på sikt. 

Synnerliga skäl skapar flexibelt balanskrav 

Synnerliga skäl används också för andra ändamål än att inte återställa 
negativa balanskravsresultat – i vissa fall för att skapa en flexibilitet i 
förhållande till balanskravet. Sedan 2014 är det möjligt att i räken-
skapssammandraget redovisa justeringar efter balanskravsresultatet 
under posten ”övriga justeringar”.27  

Exempelvis justeras balanskravsresultatet för medel som öronmärks 
inom eget kapital för sociala investeringsfonder, kompetensfonder, 
olika miljöåtgärder eller nedskrivning av fastighetsvärden. Synner-
liga skäl åberopas också i vissa fall även om ett negativt balanskravs-
resultat inte har redovisats. År 2019 uppgick sådana justeringar som 
här beskrivits till 615 miljoner kronor och det är framför allt i kom-
munerna som detta görs. Under perioden 2014–2019 har årligen i 
genomsnitt en av tio kommuner och sammantaget 89 kommuner 
återfört medel till balanskravsutredningen som ett synnerligt skäl. 
På sektornivå har beloppet varierat mellan 1 181 och 615 miljoner 
kronor per år. Under perioden hade hälften av kommunerna som 
återförde medel till balanskravsutredningen ett positivt balanskravs-
resultat det året som en övrig justering registrerades.  

Förekomsten av resultatjusteringar är också omvittnad inom 
forskningen. Donatella (2016) konstaterar att resultatjustering före-
kommer för att jämna ut resultatet över tid. Resultatjustering kan 
ske med hjälp av olika instrument, bl.a. avsättningar, synnerliga skäl, 
partiell inlösen av pensionsförpliktelse samt nedskrivningar och ut-
rangering av tillgångar. I Donatella (2018) studeras förekomsten av 
resultatjusteringar och hur dessa på sektornivå påverkar resultatet. 
Studien konstaterar att resultatjustering sker under samtliga år och 
att justeringarnas påverkan på resultatnivån inte är obetydlig. Re-

 
27 Se inrapporteringsblankett för räkenskapssammandraget och instruktionerna för räkenskaps-
sammandraget för 2020 (SCB 2020). 
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sultatjusteringarna på sektornivå uppgår till mellan −0,6 procent till 
0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. Det framgår inte vilket instrument som an-
vänts för resultatjustering. I studierna dras slutsatsen att införandet 
av resultatutjämningsreserven har haft en knappt märkbar till ingen 
effekt på förekomsten av resultatjusteringar i kommuner. 

Agerande inför bokslut kan påverka balanskravsresultatet 

På utredningens workshop om finansförvaltning med företrädare 
för sektorn framkom att regelverket kring balanskravsjusteringarna 
har en påverkan på agerandet i medelförvaltningen inför ett bokslut. 
En balanskravsjustering görs för orealiserade vinster men inte för 
realiserade vinster vilket innebär att resultatet kan påverkas genom 
att sälja av placeringar före årsskiftet. Denna s.k. ”julhandel” – att 
köpa eller sälja finansiella instrument i samband med årsskiftet – kan 
användas när kommunen eller regionen annars riskerar att redovisa 
ett negativt balanskravsresultat. 

Hur relaterar balanskravet till andra resultatmått? 

Balanskravsresultatet är ett av flera resultatmått som återfinns i den 
ekonomiska redovisningen hos kommuner och regioner. I resultat-
räkningen och balanskravsutredningen finns flera summeringar som 
kan användas som resultatmått: 

• Verksamhetens nettokostnader  

• Verksamhetens resultat 

• Resultat efter finansiella poster  

• Årets resultat  

• Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

• Balanskravsresultat. 

Skillnaden mellan Resultat efter finansiella poster och Årets resultat 
utgörs av extraordinära poster. Parallellt med detta finns det möj-
lighet för kommuner och regioner att lägga till fler poster i resultat-
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räkningen. Ett exempel på detta är Årets resultat justerat för jämförelse-
störande poster som kan redovisas i anslutning till resultaträkningen 
eller i not. RKR har i en rekommendation beskrivit vad som kan 
definieras som extraordinära respektive jämförelsestörande poster.28 
De jämförelsestörande posterna kan återfinnas både under verksam-
hetens nettokostnader eller bland finansiella poster och blir därmed 
en egen dimension i resultaträkningen. Flera av de jämförelsestörande 
posterna kan sammanfalla med balanskravsjusteringarna. 

I utredningens enkätundersökning anser knappt hälften av de 
svarande att balanskravsresultatet ger en rättvisande bild av ekono-
min. Närmare fyra av tio anser också att det är ett centralt styrmått. 
En av tre använder verksamhetens resultat före finansiella poster som 
centralt styrmått och en av fyra använder årets resultat justerat för 
jämförelsestörande poster. En majoritet; två av tre, anser emellertid 
att årets resultat är det mest centrala resultatmåttet i ekonomistyr-
ningen. Sammanfattningsvis anser således nästan hälften av respon-
denterna att balanskravsresultatet ger en rättvisande bild av ekonomin 
men det används i praktiken av betydligt färre som centralt styrmått. 
Betydligt fler använder årets resultat och det gäller i än högre grad 
för kommuner och regioner med stark ekonomi, höga genomsnittliga 
resultat och stark soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser. 

I utredningens undersökningar och kontakter med företrädare för 
kommuner och regioner har ofta lyfts fram behovet av ett s.k. under-
liggande resultat. Det ska spegla den del av resultatet som huvudsak-
ligen avser den löpande kärnverksamheten och som inte påverkas av 
tillfälligheter eller engångshändelser utanför kommunens eller regio-
nens direkta kontroll. Någon exakt eller enhetlig definition av ett 
underliggande resultat finns dock inte. Utredningens tolkning är att 
ett underliggande resultat ungefär motsvaras av verksamhetens resul-
tat före finansiella poster och som justeras för exploateringsintäkter 
och andra jämförelsestörande poster. Balanskravsresultatet kan sägas 
ligga närmare ett underliggande resultat än årets resultat, men de 
balanskravsjusteringar som görs i dag är inte tillräckliga för att det 
fullt ut ska kunna betraktas som ett underliggande resultat.  

Resultaträkningens sista rad är årets resultat, som också är ut-
gångspunkten vid härledning av balanskravsresultatet. Årets resultat 
är också en utgångspunkt vid uttolkningen av god ekonomisk hus-

 
28 RKR:s Rekommendation R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster (nov 2018). 
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hållning. På detta sätt skapas en koppling mellan balanskravet och 
god ekonomisk hushållning.  

För att komma till balanskravsresultatet ska årets resultat i balans-
kravsutredningen rensas från vissa av de intäkter och kostnader som 
inte härrör från den löpande verksamheten (vilket ger årets resultat 
efter balanskravsjusteringar) och därefter justeras med eventuella 
förändringar av resultatutjämningsreserven.  

Ett balanskravsresultat över noll ses av de flesta som ett lägsta god-
tagbart resultat. I balanskravsutredningen elimineras engångsintäkter 
i form av sådana realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning, eftersom de ska användas för att 
finansiera investeringar. I årets resultat ingår samtidigt andra typer 
av intäkter som kan liknas vid realisationsvinster, exempelvis exploa-
teringsintäkter och gatukostnadsersättningar. Dessa elimineras inte i 
balanskravsutredningen i dag. Sammantaget innebär detta att balans-
kravsresultatet inte fullt ut tar hänsyn till intäkter som avser att 
finansiera framtida utgifter och som därför inte ska kunna konsu-
meras i närtid. Balanskravsresultatet justeras heller inte med sådana 
kostnader eller intäkter som uppstår när pensionsskulden ned- eller 
uppvärderas till följd av förändrade beräkningsantaganden, vilka där-
för måste hanteras ett enskilt år. 

5.4.4 Identifierade problem och utredningens slutsatser 

Balanskravet bidrar till en effektiv ekonomistyrning men … 

Utredningen bedömer att balanskravet, sedan det infördes, har bidra-
git till att sätta fokus på de ekonomiska frågorna och därmed också 
bidragit till en bättre ekonomisk styrning i kommuner och regioner.  

Utredningens enkätundersökning ger stöd för att det finns en 
god acceptans och förståelse för balanskravet och en majoritet av 
kommunerna och regionerna anser att kravet bidragit till en effektiv 
ekonomisk styrning och ökat fokus på ekonomifrågorna.  

Utredningen har kunnat bekräfta bilden av att balanskravet har satt 
fokus på de ekonomiska frågorna, bidragit till en bättre ekonomisk 
styrning och att det har hög legitimitet. Därtill uppfattas balans-
kravet av de flesta som en miniminivå för vad som kan utgöra ett 
acceptabelt resultat.  
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Det är dock inte en oomtvistad ståndpunkt. En del bedömare 
menar att balanskravet i dag riskerar att flytta fokus från den högre 
ambitionsnivån som kravet på god ekonomisk hushållning utgör för 
de allra flesta kommuner och regioner och att det därför antingen 
borde avskaffas eller skärpas.  

Ett alternativ kan vara att balanskravet skärps genom nivån höjs 
från ett nollresultat till exempelvis en procent av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta riskerar 
dock att flytta fokus från målet om god ekonomisk hushållning till 
balanskravet och befästa den valda lägsta nivån på balanskravet som 
en acceptabel resultatnivå över tid, vilket i sin tur riskerar att för-
sämra den ekonomiska ställningen. Balanskravets syfte bör enligt ut-
redningens uppfattning inte vara att ange en acceptabel lägstanivå för 
kommuners och regioners resultat sett över en längre tid utan bör 
i stället syfta till att utgöra ett skydd mot misskötsel av ekonomin 
och en garant för att kommunsektorn inte ska begränsa möjligheten 
för staten att uppfylla överskottsmålet.  

Balanskravet är inte samma sak som god ekonomisk hushållning 

Balanskravets utformning innebär att det i sig inte styr mot god eko-
nomisk hushållning. Balanskravsresultatet utgör en lägsta acceptabel 
nivå för ett enskilt år. När balanskravet infördes angavs som skäl att 
syftet var att dels förhindra en fortlöpande urgröpning av kommu-
nernas och regionernas ekonomi, dels att skapa grundförutsättningar 
för en långsiktig stabil finansiell utveckling av den kommunala sek-
torn. Balanskravet är på så sätt en försäkran som minskar risken att 
ekonomin i den kommunala sektorn inte drabbar den offentliga eko-
nomin negativt.29 För att på lång sikt konsolidera ekonomin och 
uppnå god ekonomisk hushållning krävs för de flesta kommuner och 
regioner en resultatnivå som ligger en bra bit över balanskravet. 
Detta är inte ett problem för sektorn som helhet – många kommuner 
och även regioner har en resultatnivå över noll – utan för ett mindre 
antal kommuner och regioner med återkommande underskott.  

Balanskravet riskerar också att bidra till ett kortsiktigt fokus. 
Enligt utredningens enkätundersökning svarar en tredjedel av kom-
munerna och en femtedel av regionerna att balanskravet har inne-

 
29 Prop. 1996/97:52, s. 29. 
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burit ett större fokus på det årliga balanskravsresultatet än på de 
långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning.  

Balanskravet respekteras inte fullt ut 

Ett antal av de kommuner och regioner som redovisat negativa 
balanskravsresultat återställer inte resultatet inom tre år utan väljer 
att återställa på längre tid. Vissa negativa balanskravresultat som upp-
står är av en sådan storlek att de inte rimligen kan förväntas åter-
ställas inom en treårsperiod. Hanteringen är dock långt ifrån trans-
parent och konsekvent. Ibland hänvisas till synnerliga skäl för att 
förlänga återställandeperioden, ibland inte. Hur denna förlängda 
återställandetid redovisas i budget och årsredovisning varierar. Ibland 
anges en exakt plan för återställande och ibland beskrivs endast i all-
männa ordalag att kommunen eller regionen fortfarande avser att 
återställa underskottet någon gång i framtiden när ekonomin så tillåter.  

I regelverket för ekonomisk förvaltning finns ingen övre tids-
gräns för ett förlängt återställande av negativa balanskravsresultat 
och det har inte heller utvecklats någon praxis. Utredningen anser 
att både tillämpningen och redovisningen av förlängd återställande-
tid bör följa tydliga och välkända regler och formkrav, vilka i dag till 
stor del saknas. 

Förekomsten av återkommande negativa balanskravsresultat bi-
drar till en ökad risk för att god ekonomisk hushållning inte uppnås 
och att ekonomin i dessa kommuner och regioner urholkas på sikt.  

Synnerliga skäl tillämpas vidlyftigt 

Balanskravet utgör en miniminivå för vad som kan utgöra ett accep-
tabelt resultat för ett enskilt år och utgör ett skydd för det egna kapi-
talet. Därför behöver det vara tydligt på vilka grunder avsteg från att 
upprätta en budget i balans eller att inte återställa ett negativt balans-
kravsresultat medges.  

Synnerliga skäl åberopas varje år av en liten minoritet kommuner 
och regioner och oftast till relativt begränsade belopp, men över tid 
ackumuleras antalet kommuner och regioner som någon gång åberopat 
synnerliga skäl till en betydande andel. Det kan ifrågasättas om tolk-
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ningen av vad synnerliga skäl innebär, för vissa av de kommuner och 
regioner som åberopar sådana, är förenlig med lagstiftarens intentioner.  

Det rör sig om tolkningar både av vad som utgör omstrukturer-
ingsåtgärder och av vilka kostnadsposter som bör klaras av inom be-
fintliga ekonomiska ramar. Till exempel har synnerliga skäl åberopats 
för att inte återställa negativa resultat som uppstått i kärnverksam-
heten, för att reglera öronmärkta medel inom eget kapital, för att 
lösa in pensionsåtagandet genom en försäkring, för medfinansiering 
av statlig och regional infrastruktur och till följd av ekonomiska till-
skott till de kommunala företagen.  

I något enstaka fall har negativa balanskravsresultat avskrivits utan 
hänvisning till synnerliga skäl. För att nå god ekonomisk hushållning 
krävs i normalfallet att negativa balanskravsresultat återställs. Det 
kan inte anses vara förenligt med kravet på god ekonomisk hushåll-
ning att inte återställa negativa balanskravsresultat genom att åberopa 
synnerliga skäl eftersom det medför en urholkning av ekonomin och 
en övervältring på kommande generationer. 

Dessutom använder en del kommuner synnerliga skäl för att han-
tera bokföring av öronmärkningar i eget kapital. Den sammantagna 
bedömningen är att regleringen kring synnerliga skäl möjliggör av-
steg från balanskravet som inte är förenliga med god ekonomisk hus-
hållning. Av det skälet bör det övervägas om möjligheten att åberopa 
synnerliga skäl ska tas bort eller begränsas tydligare. 

Stark finansiell ställning behöver förtydligas  

Det är ett mycket litet antal kommuner och regioner som åberopat 
stark finansiell ställning för att budgetera med ett negativt resultat 
eller för att inte återställa ett negativt resultat – sannolikt färre än de 
som egentligen skulle ha skäl för det. Det kan bero på att det finns 
en otydlighet kring var gränsen går för vad som utgör en stark 
finansiell ställning. Men utredningen har också sett att det finns fall 
där en kommun eller region har hävdat stark finansiell ställning för 
att inte återställa negativa balanskravsresultat utan att uppfylla det 
mest grundläggande kriteriet: ett kapital som täcker hela pensions-
åtagandet. 
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Utredningen anser att det synsätt som återspeglas i undantaget 
för stark finansiell ställning är relevant. Det finns ingen anledning 
för staten att uppmuntra kommuner och regioner att fortsätta att 
stärka sin finansiella ställning bortom en viss gräns. När den finan-
siella ställningen är tillräckligt god bör undantag därför kunna med-
ges från balanskravet. Därigenom blir det tydligt att en fortsatt för-
stärkning av den finansiella ställningen inte är vare sig nödvändig 
eller önskvärd ur statens perspektiv och att det kanske eller rent av 
kan vara aktuellt för den aktuella kommunen eller regionen att lämna 
tillbaka en del av kapitalet till invånarna i form av en lägre skattesats 
eller mer resurser till välfärden.  

Utredningen anser dock att om stark finansiell ställning fortsatt 
ska kunna fungera som undantag från balanskravet behöver det de-
finieras tydligare så att inga tvivel råder om när en kommun eller 
region ska kunna åberopa undantaget. Utredningen anser att den 
vägledningen som finns i tidigare förarbeten inte ger en sådan tyd-
lighet, exempelvis finns följande frågetecken: 

1. Det går att tolka beskrivningen i förarbetena avseende kravet på 
eget kapital som att det räcker att soliditeten inklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser är positiv, dvs. i praktiken 
ligger mycket nära noll. Det kan dock inte anses vara tillräckligt, 
kravet får inte vara för lågt eftersom det egna kapitalet ska utgöra 
en betryggande marginal och buffert och inte riskera att helt ur-
holkas av enstaka oförutsedda händelser. 

2. Beskrivningen i förarbetena av att det ska finnas en buffert med 
realiserbara tillgångar tar inte hänsyn till att det numera är vanligt 
att det både förekommer realiserbara finansiella tillgångar och låne-
skulder samtidigt. Det bör tydligt framgå att eventuella låneskulder 
ska avräknas från de realiserbara tillgångarna. En kommun eller 
region som netto har en låneskuld bör inte betraktas ha en stark 
finansiell ställning, eftersom ett fortsatt starkt resultat behövs för 
att finansiera amorteringarna.  

3. Skrivningen i förarbetena om att bufferten ska delfinansiera in-
vesteringar är oprecis, följdfrågan blir till hur stor eller liten del 
detta ska ske. Här behöver den andel av planerade investeringar 
som ska kunna självfinansieras med hjälp av bufferten fastställas 
mer exakt.  
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Omstrukturering för god ekonomisk hushållning måste betalas 

Utredningen har sett exempel på att synnerliga skäl motiveras med 
omstruktureringskostnader på ett sätt som inte ligger i linje med 
lagstiftningens intentioner. Syftet med en omstruktureringsinsats är 
i normalfallet att den ska leda till lägre kostnader och högre resultat 
på sikt, vilket därmed möjliggör ett framtida återställande av negativa 
balanskravsresultat. Det är därför svårt att se att förekomsten av en 
större omstruktureringskostnad skulle kunna motivera att ett under-
skott skrivs av helt och hållet. Däremot kan ett återställande på längre 
tid motiveras på dessa grunder, för att omstruktureringen ska hinna 
ge effekt.  

I dag har kommuner och regioner möjlighet att reservera över-
skott till en resultatutjämningsreserv för konjunkturutjämnande 
ändamål. En liknande konstruktion skulle kunna övervägas också för 
andra ändamål i syfte att stärka incitamenten att spara och bygga en 
buffert för att hantera bl.a. eventuella framtida omstrukturerings-
kostnader. För att hantera behoven hos de kommuner och regioner 
som inte kan eller vill utnyttja en sådan möjlighet till eget sparande 
kan det dock vara motiverat att bibehålla möjligheten till förlängd 
återställandetid av negativa balanskravsresultat, för sådana kostnader 
som syftar till att åstadkomma en högre resultatnivå.  

Balanskravet är asymmetriskt 

Balanskravet har en asymmetrisk utformning i den meningen att 
underskott ska återställas inom tre år medan överskott konsolideras 
in i det egna kapitalet. Teoretiskt kan balanskravets utformning bi-
dra till ett kortsiktigt konsumtionsbeteende där kostnader tidigare-
läggs och eventuella överblivna medel används innan årets slut. Den 
tesen får emellertid begränsat stöd i utredningens enkätundersök-
ning. Samtidigt svarar var fjärde respondent att de reserverar medel 
inom eget kapital för framtida driftskostnader. I flera fall är reser-
veringarna att betrakta som tveksamma utifrån god redovisningssed. 
Forskningsstudier visar emellertid på att resultatjusteringar genom 
att flytta intäkter eller kostnader mellan olika år inte är ovanliga. En 
av strategierna som används för detta ändamål är att sätta av medel 
för framtida utgifter (Donatella 2016).  
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Balanskravets inbyggda asymmetri har till viss del kunnat han-
teras genom möjligheterna att ange synnerliga skäl för att inte be-
höva återställa negativa balanskravsresultat. Om möjligheten att åbe-
ropa synnerliga skäl tas bort skulle det innebära en skärpning av 
balanskravet. En sådan förändring skulle förstärka balanskravets funk-
tion som ett skyddsnät för den kommunala ekonomin. Det är dock 
fortfarande viktigt att utrymme finns för kommuner och regioner 
att vidta exempelvis omstruktureringsåtgärder som ligger i linje med 
en god ekonomisk hushållning. För att kommuner och regioner ska 
kunna hantera sådana omstruktureringskostnader, som kan ta längre 
tid att återställa än tre år, behövs ett verktyg för att kunna fördela 
sådana kostnader över en längre tidsperiod. Utgångspunkten måste 
dock vara att negativa balanskravsresultat alltid ska återställas.  

Balanskravsresultatet är inte anpassat för styrning 

Utrednings syn på balanskravet är att det ska vara ett lägsta godtag-
bart resultatkrav kopplat till ett resultatmått som i huvudsak speglar 
utfallet av kommunernas och regionernas kärnverksamhet. Det be-
tyder att årets resultat enligt resultaträkningen inte kan användas 
eftersom det innehåller en hel del andra poster än de som härrör från 
kärnverksamheten. Trots att en eliminering av vissa poster görs re-
dan i dag, när balanskravsresultatet beräknas, finns det fortfarande 
mer tillfälligt förekommande poster som kan påverka balanskravs-
resultatet ett enskilt år relativt mycket, både positivt och negativt. 
Exempelvis har exploateringsintäkter påverkat resultatet för ett antal 
kommuner liksom förändringar av beräkning av pensionsskulden, 
som påverkat hela sektorn. Dessa poster kan ge relativt stora för-
ändringar i balanskravsresultatet mellan olika år och det kan ibland 
vara pedagogiskt svårt att förklara för alla utom de mest insatta. Det 
innebär också en risk för att de tas till intäkt för att höja de löpande 
verksamhetskostnaderna, trots att t.ex. exploateringsintäkter enligt 
utredningens uppfattning i första hand bör användas till invester-
ingar eller för att amortera av låneskulden medan intäkter från gatu-
kostnadsersättningar är förenade med framtida kostnader. Den typen 
av intäkter och kostnader bör därför inte finnas med i ett mått som 
avser att spegla kärnverksamhetens intäkter och kostnader under året.  
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Det finns således vissa ytterligare intäkts- och kostnadsposter för 
vilka frågan kan ställas om de, utifrån ett perspektiv om god eko-
nomisk hushållning, också bör tas bort i balanskravsutredningen. 
Det handlar om intäkter av engångskaraktär, exploateringsintäkter, 
försäljning av tomter, eller som korresponderar mot framtida kost-
nader, gatukostnadsersättningar och privata investeringsbidrag. En 
annan kostnadspost som påverkar balanskravsresultatet mycket är 
omvärdering av pensionsskulden till följd av ändrade beräknings-
antaganden. När en omvärdering har skett som har betytt att nega-
tiva balanskravsresultat har uppstått har många kommuner och re-
gioner hävdat synnerliga skäl för att inte återställa resultatet. Om 
balanskravsresultatet ska vara av en sådan natur att det speglar den 
löpande verksamheten och består av kostnadsposter som kommunen 
och regioner har möjlighet att påverka kan det lösas genom att nya 
justeringsposter införs i balanskravsutredningen. 

Balanskravsresultatet kan påverkas genom bokslutspolitik 

Det finns ett behov av att utjämna resultatet över olika år vilket 
balanskravet inte medger. Det har föranlett att kommuner och re-
gioner gjort vissa justeringar som är att betrakta som s.k. boksluts-
politik. Utredningen har i ovanstående avsnitt redovisat att olika 
tekniker för resultatjusteringar förekommer. Exempelvis kan synner-
liga skäl användas för att lägga stora kostnader på ett enskilt år, vilket 
leder till att en bättre resultatnivå kan visas upp under kommande år. 
Därtill öppnar även olika hantering av realiserade och orealiserade 
vinster från medelförvaltningen i balanskravsjusteringarna upp för 
bokslutpolitik. Genom att sälja och återköpa värdepapper vid ett års-
skifte kan balanskravsresultatet påverkas. Förutom onödiga trans-
aktionskostnader utsätter sig kommunen eller regionen också för en 
marknadsrisk genom denna hantering. Med relativa enkla medel kan 
negativa balanskravsresultat undvikas vilket leder till att balans-
kravets funktion försvagas eller sätts ur spel. Hanteringen bör därför 
inte uppmuntras så som sker genom dagens sätt att beräkna balans-
kravsresultatet.  
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5.5 Konjunkturutjämning  

5.5.1 Utredningens uppdrag att utvärdera 
resultatutjämningsreserver  

Balanskravets ettåriga karaktär innebär en risk att kommuner och 
regioner bidrar till att förstärka konjunktursvängningar, genom att 
genomföra besparingar i sin verksamhet vid en konjunkturnedgång 
och/eller att bygga ut den för mycket i en högkonjunktur, när skatte-
intäkterna är goda. I syfte att mildra risken för sådana effekter har 
kommuner och regioner sedan 2013 möjlighet att sätta av medel i re-
sultatutjämningsreserver. Avsikten med resultatutjämningsreserverna 
är att skapa förutsättningar för en mer stabil utveckling av kommun-
sektorns konsumtion och sysselsättning över en konjunkturcykel. 
Resultatutjämningsreserver kan vara ett bra verktyg för en effektiv 
och flexibel ekonomistyrning förutsatt att reserverna används på rätt 
sätt, dvs. inte för tillfälliga skattesänkningar eller utgiftsökningar. 
Utredningen har mot den bakgrunden i uppdrag att bedöma om re-
sultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på 
hur regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara ut-
format samt lämna nödvändiga författningsförslag.  

5.5.2 Bakgrund och gällande rätt  

Enligt 11 kap. 14 § första stycket kommunallagen får kommuner och 
regioner reservera medel till en resultatutjämningsreserv. Beslut om 
att reservera till respektive använda medel från resultatutjämnings-
reserven bör i första hand fattas i samband med beslutet om bud-
geten och kan vid behov revideras i samband med fullmäktiges be-
handling av årsredovisningen.30  

Syftet med resultatutjämningsreserven är att förstärka möjlig-
heten för kommuner och regioner att själva utjämna intäkter över 
tid, och därigenom möta konjunkturvariationer samt att stärka inrikt-
ningen mot en långsiktig, god ekonomisk hushållning.31 Balans-
kravets konstruktion innebär att det begränsar möjligheterna att 
jämna ut effekterna för verksamheten av tillfälliga intäktsminsk-
ningar, t.ex. till följd av en konjunktursvacka. Införandet av resultat-

 
30 Prop. 2016/17:171, s. 428. 
31 Prop. 2011/12:172, s. 16, 22–23.  
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utjämningsreserverna kunde därför enligt förarbetena ses som ett 
förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushåll-
ning som kommuner och regioner ska ha i sin verksamhet.32 Det an-
sågs dock viktigt att en uppbyggd resultatutjämningsreserv inte an-
vändes för tillfälliga skattesänkningar eller utgiftsökningar.33 

Enligt 11 kap. 14 § andra stycket kommunallagen får en reservering 
till resultatutjämningsreserven göras med högst ett belopp som mot-
svarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § LKBR, 
som överstiger en procent av summan av skatteintäkterna, de generella 
statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen (första 
punkten) eller två procent av summan av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (andra punkten). 
Den första punkten förutsätter att kommunen eller regionen inte har 
ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser. Den andra punkten kan tillämpas av kommuner och 
regioner som har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindel-
sen för pensionsförpliktelser.  

Medel från resultatutjämningsreserven får användas för att ut-
jämna intäkter över konjunkturcykeln (11 kap. 14 § första stycket 
kommunallagen). Vid en bedömning av om en kommun eller en 
region ska använda medel från resultatutjämningsreserven, kan en 
vägledning vara om den prognostiserade underliggande skatteunder-
lagsutvecklingen för riket nästkommande år över- eller understiger 
den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senaste 
tio åren.34  

Om en kommun eller en region väljer att ha en resultatutjäm-
ningsreserv ska det även framgå av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning hur kommunen eller regionen avser att hantera denna 
(11 kap. 1 § kommunallagen). Innehållet i riktlinjerna bör enligt för-
arbetena innefatta en reglering av när medel ska reserveras till reserven, 
hur de reserverade medlen får användas och villkoren för använd-
ningen.35 Vidare uttalas i förarbetena att kommunen respektive re-
gionen bör ha en strategi för uppbyggnaden av resultatutjämnings-
reserver och för hur den avser att utjämna resultaten mellan hög- och 
lågkonjunkturer. Det bör även finnas lokala kriterier för resultat-

 
32 Prop. 2011/12:172, s. 1, 23. 
33 Prop. 2011/12:172, s. 24. 
34 Prop. 2011/12:172, s. 30. 
35 Prop. 2011/12:172, s. 32. 
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reservering, som kopplas till kommunens eller regionens resultatmål 
och ekonomiska ställning, samt ett tak för hur stor reserven högst 
får vara. Taket kan t.ex. formuleras som en andel av kommunens eller 
regionens skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-
nomiska utjämning.36 

5.5.3 Hur har resultatutjämningsreserven tillämpats i praktiken? 

Utredningen har uppmärksammat att det finns brister i det statistiska 
underlaget som kommuner och regioner rapporterar in till SCB och 
som har försvårat möjligheten att utvärdera resultatutjämningsreser-
ven. Bland annat har utredningen noterat att det i många fall finns 
motstridigheter mellan de uppgifter som rapporterats in till i räken-
skapssammandraget och motsvarande uppgifter i årsredovisningen. 
Dessutom har det inte varit möjligt att återskapa resultatutjämnings-
reservens utgående balans med de uppgifterna om reservering och 
ianspråktagande av medel som anges i balanskravsutredningen.37 

Kommunsektorn som helhet har under perioden 2013–2019 re-
serverat 21,3 miljarder kronor till resultatutjämningsreserven och 
disponerat medel ur resultatutjämningsreserven till ett belopp på 
2,9 miljarder kronor. Totalt i sektorn uppgick kvarstående medel i 
resultatutjämningsreserverna 2019 till 18,5 miljarder kronor, motsva-
rande 4,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning. Kommunerna stod för 17,6 miljarder 
kronor och regioner för 0,8 miljarder kronor. Litet mer än hälften av 
kommunerna och nästan 30 procent av regionerna hade vid utgången 
av 2019 medel reserverade i en resultatutjämningsreserv.  

Vid införandet av resultatutjämningsreserven 2013 tilläts upp-
arbetade överskott för tiden 2010–2012 att sparas undan till resultat-
utjämningsreserven. Reserveringen för 2013, som är den största under 
perioden, innefattar således även överskott för 2010–2012.  

 
36 Prop. 2011/12:172, s. 27–28. 
37 Dessa brister med flera har påtalats i Riksrevisionen (2018a). 
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Tabell 5.1 Återstående medel i resultatutjämningsreserven 2013–2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommuner        

Årlig reservering, mdkr 5,8 1 1,7 2,6 4,4 2,8 2,2 

Årlig disponering, mdkr  −0,6 −0,2 −0,7 −0,5 −0,2 −0,3 

Utgående balans i RUR 5,8 6,1 7,5 9,3 13,2 15,8 17,6 

Antal kommuner med 
utgående balans till RUR 

98 118 120 141 139 154 162 

Andel kommuner med 
utgående balans till RUR 

34% 41% 41% 49% 48% 53% 56% 

Regioner        

Utgående balans i RUR 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

Antal regioner med utgående 
balans i RUR 

5 5 6 6 6 6 6 

Andel regioner med utgående 
balans i RUR 

24% 24% 29% 29% 29% 29% 29% 

Utgående balans i RUR 
för kommunsektorn, mdkr 

6,5 6,7 8,2 10,0 14,1 16,6 18,5 

Källa: Statistiska centralbyrån, kommunernas och regionernas räkenskapssammandrag.  

Resultatutjämningsreserv 2020 

Den preliminära statistik som redovisats för 2020 indikerar att 
tillämpningen av resultatutjämningsreserven har ökat till följd av att 
ytterligare 23 kommuner och 5 regioner har reserverat medel. I av-
snittet exkluderas 2020 dels därför att det statistiska utfallet inte är 
komplett, dels därför att 2020, p.g.a. covid-19, är ett väldigt speciellt 
år som inte återspeglar hur reserven har tillämpats under mer nor-
mala år. Under 2020 genererade kommunsektorn ett stort överskott 
som berodde på att sektorn av staten tillfördes extra statsbidrag som 
inte fullt ut kunde användas samt att verksamhetskostnaderna blev 
lägre än förväntat. Sammantaget ökade den utgående balansen i re-
sultatutjämningsreserven 2020 med 10,9 miljarder kronor där kom-
munerna och regionerna vardera stod för hälften av ökningen. 

Kommuner 

Andelen kommuner som tillämpar resultatutjämningsreserver för-
delas sig relativt jämnt mellan SKR:s kommungrupper. Den högsta 
andelen kommuner med en positiv utgående balans i resultatutjäm-
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ningsreserver 2019 återfinns i gruppen mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner och den lägsta andelen finns i gruppen större 
städer och kommuner nära större stad. I kommungruppen storstäder 
och storstadsnära kommuner var den utgående balansen mätt som an-
del av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning dubbelt så stor jämfört med de två övriga kommungrup-
perna. Det beror i hög grad på att Göteborg och Malmö har gjort 
stora reserveringar. 

Andelen kommuner som tillämpar resultatutjämningsreserver är 
störst bland de kommuner som i genomsnitt har haft ett positivt re-
sultat mellan 2015 och 2019. Ett tillräckligt högt resultat är en förut-
sättning för att kunna reservera medel till resultatutjämningsreser-
ver. Andelen som använder resultatutjämningsreserver är emellertid 
lägre för kommuner med högst resultatnivå. I utredningens enkät-
undersökning anger respondenter från sådana kommuner att de inte 
tillämpat resultatutjämningsreserver, eftersom de har tillräckligt höga 
resultatmål samt att en resultatutjämningsreserv riskerar att bidra till 
en sämre ekonomistyrning. Kommuner med ett i genomsnitt nega-
tivt resultat under perioden hänvisade, av naturliga skäl, i större ut-
sträckning till att de saknat ekonomisk möjlighet att reservera medel 
till resultatutjämningsreserver. 

Regioner 

Användningen av resultatutjämningsreserver har varit lägre bland 
regionerna jämfört med kommunerna. Det är dels en lägre andel av 
regionerna som har infört resultatutjämningsreserver, dels är det 
reserverade beloppet som andel av skatteintäkter, statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning lägre jämfört med kommunerna. 
En trolig förklaring är att de flesta regionerna har ett negativt eget 
kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser och 
en lägre resultatnivå relativt kommunerna. Det har därmed krävts att 
de uppvisar ett större positivt resultat för att kunna sätta av medel 
till resultatutjämningsreserven. De regioner som har en positiv ut-
gående balans i resultatutjämningsreserver 2019 har också haft ett 
resultat som överstiger genomsnittet för riket. 
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5.5.4 Har resultatutjämningsreserven använts i enlighet 
med de ursprungliga intentionerna? 

Det är tydligt vilka krav som uppställs i lagstiftningen för reservering 
av medel till resultatutjämningsreserver. Däremot finns det inget 
krav på vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att få ianspråkta 
medel, utöver stadgandet om att medel ur resultatutjämningsreserver 
får användas för att utjämna medel över en konjunkturcykel. Dock 
framgår det i förarbetena att resultatutjämningsreserven kan upp-
lösas när den prognostiserade utvecklingen av det underliggande 
skatteunderlaget understiger ett tioårigt, historiskt genomsnitt av 
det underliggande skatteunderlaget. Om den beslutsregeln hade följts 
kunde medel ur reserven ha disponerats 2013, 2014 och 2019.  

Under perioden 2013–2019 har 55 kommuner vid 73 tillfällen löst 
upp medel ur resultatutjämningsreserven. Flest antal disponeringar 
av medel ur resultatutjämningsreserven har skett under 2014 och 
2019 följt av 2018. Under 2014 togs medel i anspråk av 24 kommuner 
eller 20 procent av de kommuner som reserverat medel till resultat-
utjämningsreserven vid den tidpunkten. Motsvarande siffror för 2019 
var 21 kommuner eller cirka 13 procent. Drygt 70 procent av dispo-
neringarna har således skett i enlighet med lagstiftarens intention.  

Figur 5.2 Antal kommuner som tagit medel i anspråk  
ur en resultatutjämningsreserv och prognos över det 
underliggande skatteunderlagets utveckling, 2013–2019 

Procentuell förändring, vänster axel 

Antal kommuner, höger axel 

 
Källa: Sveriges kommuner och regioner och Statistiska centralbyrån.  
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Omkring 30 procent av disponeringarna har emellertid skett under 
perioden 2015–2018 då skatteunderlagsutvecklingen översteg de upp-
ställda kriterierna. I enkätundersökningen angavs i drygt 60 procent 
av svaren från de berörda att orsaken till att medel ur reserven dispo-
nerats var att de fått högre kostnader än väntat. Endast i 10 procent av 
svaren angavs att disponering skett till följd av en lägre skatteunder-
lagstillväxt kopplat till konjunkturläget. Det faktum att ett antal kom-
muner valt att disponera medel ur sin resultatutjämningsreserv under 
relativt goda tider skulle kunna förklaras av att många snarast betrak-
tar den som ett verktyg för att täcka oväntade kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar oavsett orsak.  

5.5.5 Vilka problem har identifierats 
med resultatutjämningens utformning?  

De med störst behov har lägst förmåga 

För att vara ett effektivt verktyg som stabiliserar kommunsektorns 
verksamhet vid en konjunkturnedgång behöver resultatutjämnings-
reserven ha en hög implementeringsgrad bland de kommuner och 
regioner som har sämst förutsättningar att parera en lägre tillväxttakt 
av skatteunderlaget, dvs. kommuner och regioner som har låga re-
sultatnivåer. Många av dessa har emellertid haft sämre möjligheter 
att bygga upp en resultatutjämningsreserv. Kommuner och regioner 
med höga resultatnivåer har haft bättre möjligheter att bygga upp en 
resultatutjämningsreserv, men också bättre möjligheter att hantera 
intäktsvariationer, utan tillgång till en resultatutjämningsreserv. 

Frivillighet skapar olikhet 

Det är frivilligt för kommuner och regioner att reservera medel till 
resultatutjämningsreserven. Vissa kommuner och regioner har valt 
att inte reservera medel till resultatutjämningsreserven, eller har sak-
nat möjlighet. Trots en god konjunkturutveckling under ganska lång 
tid saknade 52 procent av kommuner och regioner en resultatutjäm-
ningsreserv 2019. Vid en större ekonomisk nedgång står således en 
stor andel av kommunerna och regionerna utan ett eget verktyg att 
kunna hantera en del av intäktsbortfallet.  
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Riktlinjer och principer för disponering 

Reglerna för disponering av medel tillåter en lokal tolkning av hur 
och när medel ur resultatutjämningsreserven får tas i anspråk. I ett 
antal fall (jfr ovan, 60 procent av berörda angav kostnadsskäl) har 
det inneburit att resultatutjämningsreserven har använts för andra 
ändamål än att jämna ut intäkter över konjunkturcykeln. Utredningen 
har gjort en genomlysning av riktlinjerna för resultatutjämnings-
reserver hos de kommuner som har disponerat medel under perio-
den 2015–2018 samt 30 andra kommuner och samtliga regioner. Det 
finns inga större skillnader i lokala regler om när reserveringar får 
ske eller hur stor resultatutjämningsreserven får bli. Däremot finns 
det tydliga skillnader under vilka förhållanden resultatutjämningsreser-
ven får lösas upp. De kommuner som har löst upp resultatutjämnings-
reserven under 2015–2018 har haft en mer generös tolkning av när 
medel kan lösas upp. De definierar eller bedömer oftare själva när 
lågkonjunktur råder och har i högre utsträckning adderat komplet-
terande regler för när medel kan disponeras. Regioner och övriga 
kommuner har i mycket högre utsträckning gjort en tolkning som 
är i linje med lagstiftarens intention.  

Resultatutjämningsreservens storlek 

Kommunerna har haft bättre förutsättningar än regionerna att reser-
vera medel till resultatutjämningsreserven. Bland de som fram till 
och med 2019 hade reserverat medel i resultatutjämningsreserven 
uppgick storleken på den utgående balansen till 5,6 procent av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Medianvärdet var 3,2 procent vilket innebär att resultatutjämnings-
reserven i vissa kommuner är av betydande storlek. Det finns inga 
centrala regler om hur stor resultatutjämningsreserven får vara. För 
10 procent av kommunerna överstiger resultatutjämningsreserven 
9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. För den tiondel av kommuner som har den 
minsta storleken på resultatutjämningsreserven understiger den till 
0,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. En stor resultatutjämningsreserv, i kombina-
tion med en avvikande tolkning av under vilka förutsättningar medel 
får disponeras, kan bidra till att det egna kapitalet i kommunen eller 
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regionen minskar på ett sätt som inte är förenligt med god ekono-
misk hushållning. Alltför stora resultatutjämningsreserver skulle ock-
så kunna leda till en situation där en samtidig upplösning av medel 
ur alla resultatutjämningsreserver kan påverka statens möjlighet att 
uppfylla överskottsmålet. 

Tabell 5.2 Fördelning av kommunernas utgående balans 
i resultatutjämningsreserven 2019  

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning  

 Percentil 10 Percentil 25 Median Percentil 75 Percentil 90 Medelvärde 

Procent 0,9 1,8 3,2 5,4 9,1 5,6 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

5.5.6 Utredningens slutsatser  

Utvärderingsperioden för kort 

Utvärderingsperioden för resultatutjämningsreserven har varit kort 
och kommunsektorn har mestadels haft en hög skatteunderlags-
tillväxt bortsett från ett par år. Detta innebär att resultatutjämnings-
reserven inte har varit implementerad under någon längre period 
med svag utveckling av skatteunderlaget. Resultatutjämningsreserven 
har använts i begränsad utsträckning, drygt hälften av kommunerna 
och en knapp tredjedel av regionerna hade, vid 2019 års utgång, medel 
i resultatutjämningsreserver. 

Obligatorium saknar stöd och innebär risker 

Frågan om att göra resultatutjämningsreserver obligatoriska får 
mycket litet stöd i de undersökningar utredningen har genomfört 
och i de samtal som förts med företrädare från sektorn. Utredningen 
ser vidare en rad nackdelar med införandet av en obligatorisk resul-
tatutjämningsreserv. För de kommuner och regioner som inte haft 
ekonomisk möjlighet att reservera medel medför ett obligatorium 
ingen skillnad, såvida reglerna inte samtidigt ändras för när medel får 
reserveras. Om reglerna för reservering skulle göras mer liberala 
riskerar resultatutjämningsreserven att bidra till en urholkning av 
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kommunernas och regionernas ekonomi givet att det inte finns någon 
garanti att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. 

Den begränsade användningen av resultatutjämningsreserverna 
beror till viss del på att det finns kommuner och regioner som inte 
har haft ekonomisk möjlighet att reservera medel till en resultat-
utjämningsreserv. Av de kommuner som har en resultatutjämnings-
reserv finns det ett mindre antal som har använt denna för att om-
fördela överskott av andra anledningar än konjunkturutjämning.  

Kommunsektorns förmåga att på egen hand utjämna intäkter vid 
konjunkturvariationer är mot bakgrund av graden av tillämpning inte 
tillräcklig. Flera kommuner och regioner har visserligen goda resultat 
och kan hantera ett intäktsbortfall genom att justera sina finansiella 
mål, men många kommuner och regioner har så små marginaler att 
de inte kan hantera ett intäktsbortfall på egen hand.  

Behovet av konjunkturutjämning kvarstår  

Att resultatutjämningsreserver inte haft ett större genomslag och 
saknas i en stor del av kommun- och regionkollektivet innebär att 
det kvarstår ett behov av att statligt konjunkturstöd lämnas till kom-
munsektorn vid djupare ekonomiska kriser. Om resultatutjämnings-
reserven uppfattas som ett överflödigt verktyg för att kommuner 
och regioner själva ska trygga intäkterna vid en konjunkturnedgång 
kan det leda till att resultatutjämningsreserven nyttjas för andra ända-
mål än konjunkturutjämning.  

Mot bakgrund av utredningens analys av resultatutjämningsreser-
verna vore det både mer ändamålsenligt och effektivt om staten tog 
ett större ansvar för konjunkturstabilisering av den kommunala verk-
samheten.  

Stabilisering av kommunsektorns intäkter kan hanteras på olika 
sätt, vilka har sina för- och nackdelar. Dagens praxis, där stödet ofta 
ges i form av diskretionära statsbidrag, är långt ifrån optimal. Det 
gäller både ur kommunernas och statens perspektiv. Det grundläg-
gande dilemmat är att kommuner och regioner är betjänta av ett så 
tidigt besked som möjligt för att undvika ”panikåtgärder” samtidigt 
som staten gärna vill vänta så länge som möjligt med beskedet, för 
att kunna anpassa beloppet till de behov som finns. Denna målkon-
flikt är dock inte oupplöslig. Utöver dagens praxis med diskretionärt 
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beslutade statsbidrag finns andra exempel på hur en statlig konjunk-
turstabilisering för kommuner och regioner skulle kunna utformas. 
Exempelvis kan olika regelstyrda modeller skapa förutsättningar för 
både ett tidigt principiellt besked och ett senare besked om de exakta 
beloppen, vilket skulle ge en mer ändamålsenlig ekonomisk planer-
ing både för staten och kommunerna. Ett aktuellt exempel där en 
sådan modell på ett mycket tydligt sätt hade gagnat både staten och 
kommunerna är det konjunkturstöd som lämnades till kommuner 
och regioner 2020. Om detta stöd hade baserats på en regelstyrd 
modell hade belastningen på statens finanser troligtvis blivit betyd-
ligt mindre samtidigt som samma effekt hade uppnåtts vad gäller 
kommunerna och regionernas verksamhet. 

Tydliga kriterier för när finansiellt stöd lämnas till kommun-
sektorn vid lågkonjunktur skulle stärka förutsägbarheten och stärka 
kommunernas och regionernas planeringsförutsättningar inom ramen 
för den ekonomiska styrningen. Detta skulle även vara till hjälp för 
staten vid bedömningen om hur mycket medel som ska tillföras 
sektorn. 

Utredningen har i sina direktiv fått möjlighet att ta upp andra 
frågor än de som nämns i direktivet, om det behövs för att utredaren 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, och 
lämna nödvändiga författningsförslag. Mot den bakgrunden görs i 
det följande en analys av några olika modeller för statlig konjunktur-
stabilisering för kommuner och regioner.  

5.5.7  Olika sätt att motverka effekterna för kommunsektorn 
av en konjunkturnedgång  

Bakgrund och problembeskrivning  

Vid befarade eller konstaterade djupare lågkonjunkturer har staten 
vid upprepade tillfällen tillfört kommunsektorn extra medel i form 
av konjunkturstöd för att undvika att negativa effekter uppstår för 
såväl tillhandahållandet av välfärdstjänster som det allmänna syssel-
sättningsläget. Ett sådant agerande är helt i linje med vedertagna 
stabiliseringspolitiska rekommendationer som syftar till att undvika 
att kommuner och regioner förstärker en redan pågående konjunktur-
nedgång. Balanskravets utformning leder till att kommuner och re-
gioner normalt måste minska verksamhetens omfattning eller höja 
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skattesatsen när konjunkturen viker. De kommuner och regioner som 
har reserverat medel i en resultatutjämningsreserv kan ianspråkta 
dessa och minska de procykliska effekter som följer av balanskravets 
asymmetriska utformning. För de kommuner och regioner som inte 
har en resultatutjämningsreserv krävs att någon form av konjunktur-
stöd tillhandahålls för att undvika neddragningar i verksamheten eller 
skattehöjningar. 

Resultatutjämningsreserv har emellertid haft ett begränsat genom-
slag, vilket redovisats ovan. Detta innebär att staten inte kan förlita 
sig på att kommunsektorn som helhet har en egen buffert inom ramen 
för resultatutjämningsreserven vid beslut om konjunkturstöd. 

Diskretionärt beslutat konjunkturstöd riskerar att vara feldimen-
sionerat och komma vid fel tidpunkt. För att trygga kommunernas 
och regionernas planeringshorisont behöver ett stöd aviseras tidigt 
i en kris. Samtidigt är den information som en bedömning om kon-
junkturutvecklingen bygger på oftast bristfällig, särskilt i en lågkon-
junktur. För att undvika att behöva göra onödiga neddragningar i 
verksamheten behöver kommuner och regioner tidigt få en uppfatt-
ning om hur stort konjunkturstöd som kan förväntas. Staten be-
höver å sin sida med den osäkerhet som råder göra en uppskattning 
av vad en lämplig nivå på stöd bör vara så att kommunsektorn kan 
bibehålla nivån i verksamheten. Osäkerheten kan leda till en över- 
eller underkompensation i förhållande till de förväntningar som finns 
och ett samhällsekonomiskt ineffektivt nyttjande av befintliga resurser. 

Staten behöver väga behovet av extra stöd till kommunsektorn 
mot risken att så kallade mjuka budgetrestriktioner (se avsnitt 3.6) 
uppstår eller förstärks. Om det statliga stödet till kommunsektorn 
under en djupare lågkonjunktur betraktas som en försäkringslösning 
minskar risken för att mjuka budgetrestriktioner uppstår. Avsakna-
den av ett regelverk för när konjunkturstöd lämnas och hur stort be-
lopp som tillförs sektorn lämnar ett utrymme för att förstora behovs-
bilden och följaktligen storleken på stödet.  

Under 2020 tillfördes kommunsektorn 21 miljarder kronor i gene-
rella statsbidrag som var direkt hänförliga till den lågkonjunktur som 
befarades följa med anledning av covid-19-pandemin. Mot bakgrund 
av det starka ekonomiska resultatet kommunsektorn som helhet 
visade upp går det i efterhand att konstatera att stödets storlek över-
steg vad som behövdes för att upprätthålla verksamheten och syssel-
sättningen i kommunsektorn.  
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En regelstyrd konjunkturstabilisering 

Frågan om konjunkturstabilisering har undersökts i ett par tidigare 
utredningar och rapporter. I den s.k. STEMU-utredningen förs en 
diskussion om kommunsektorns roll i stabiliseringspolitiken. För att 
minska konjunkturens effekt på kommunernas verksamhet kan skatte-
underlaget baseras på de beskattningsbara inkomsterna över en längre 
tid.38 Konstruktionen jämnar ut konjunktursvängningarnas effekt på 
skatteintäkterna över flera år. Konjunkturbaserade generella statsbidrag 
är en annan metod med expanderade bidrag i lågkonjunktur och mot-
satt verkan i högkonjunktur. I betänkandet framhålls att konjunktur-
baserade statsbidrag bör vara regelstyrda snarare än att de grundas i 
diskretionära beslut. Förutom att detta ger bättre planeringsförutsätt-
ningar minskar risken för att kommuner och regioner agerar strategiskt 
och att det långsiktiga ansvaret för den egna ekonomin urholkas. 

I Finanspolitiska rådets rapport (2009) förespråkas också att stöd 
bör lämnas i form av konjunkturbaserade statsbidrag som vilar på en 
beslutsregel, eftersom det gör det enklare att skilja konjunkturbero-
ende åtgärder från de beslut som fattas om kommunernas långsiktiga 
resursutrymme.39 

I betänkandet Spara i goda tider (SOU 2011:59) utreddes en stabi-
liseringsfond finansierad av sektorn ur vilka kommuner och regioner 
erhöll stöd vid konjunkturnedgångar. Två regelstyrda modeller ut-
reddes där den ena var att likna vid konjunkturbaserade statsbidrag 
och den andra en garantimodell som framför allt syftade till att han-
tera djupare lågkonjunkturer genom att garantera en lägsta utveck-
ling av skatteintäkterna.  

En regelstyrd stabiliseringsmekanism 

Utgångspunkter 

En regelstyrd mekanism för konjunkturstöd kan rätt utformad ge kom-
muner och regioner goda planeringsförutsättningar vid en lågkonjunk-
tur. De på förhand givna kriterierna för när medel lämnas minskar 
risken för att mekanismen bidrar till mjuka upp budgetrestriktionerna. 

 
38 SOU 2002:16. 
39 Finanspolitiska rådet (2009). 



Utredningens analyser och överväganden SOU 2021:75 

164 

Utgångspunkten är att systemet ska vara regelstyrt och att para-
metrarna ska stå sig över tid och att det ska vara enkelt och trans-
parent. Om parametrarna måste ändras ofta närmar sig regelstyr-
ningen en situation med diskretionära beslut om konjunkturstöd. 
Stödet bör beräknas med en modell som är enkel att förstå sig på och 
uttolka för att kunna förutse när medel lämnas. 

En modell för att garantera skatteunderlagstillväxten 

I SOU 2011:59 redogjordes för en modell som garanterade en lägsta 
skatteunderlagstillväxt för kommunerna och regionerna.40 I korthet 
tillförsäkras kommunerna och regionerna en viss inkomst genom att 
skatteunderlaget inte tillåts falla under en viss nivå. Skatteunderlaget 
är en central variabel eftersom kommunernas och regionernas skatte-
inkomster beräknas utifrån skatteunderlaget.41 Stödet ska endast 
lämnas när intäkterna faller på grund av en konjunkturnedgång och 
därför bör utgångspunkten vara ett skatteunderlag där effekterna av 
regelförändringar är bortrensade.  

Vad behöver en garantinivå beakta? 

Vid tidigare lågkonjunkturer har extra generella statsbidrag lämnats 
till kommuner och regioner för att undvika neddragningar i verk-
samheten. Ett konjunkturstöd syftar således till att garantera kom-
munsektorn en viss köpkraft i termer av verksamhetsvolym. En 
garantinivå bör idealt sett uttryckas i reala termer, men det är långt-
ifrån oproblematiskt. En omräkning från nominella till reala termer 
innebär att regelverket tappar i transparens, eftersom det kan göras 
med olika metoder och prisindex som genererar olika utfall. Därtill 
budgeterar kommuner och regioner i nominella termer. Därför bör 
en garantinivå uttryckas i nominella termer men ändå ha som syfte 
att sektorns intäkter i grova drag ska hållas realt oförändrade. 

I betänkandet SOU 2011:59 bedömdes en sådan nivå vara 2,6 pro-
cent, baserat på en uppskattning av den genomsnittliga prisutveck-
lingen för kommunsektorn enligt nationalräkenskaperna för 1993–
2010. Utredningens beräkningar för perioden 2002–2019 hamnar på 

 
40 En beskrivning av modellen återfinns i sin helhet i SOU 2011:59. 
41 Skatteunderlaget är summan av den beskattningsbara inkomsten. 
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2,7 procent, oavsett om utgångspunkten är ett prisindex baserat på 
nationalräkenskaperna eller SKR:s prisindex för kommunsektorn. 
Prisutvecklingen varierar normalt i takt med konjunkturcykeln, högre 
i högkonjunkturer och lägre i lågkonjunkturer.  

Garantimodellens omfattning 

Garantin för skatteunderlagstillväxten kan utformas med utgångs-
punkt i två specifikationer. I en första specifikation lämnas ett kon-
junkturstöd om tillväxten av skatteunderlaget understiger den garan-
terade nivån år 1. Om skatteunderlagstillväxten är högre än den 
garanterade nivån år 2 betalas inget stöd ut. I den andra specifikation 
betalas däremot stöd ut så länge summan av skatteunderlagstillväxten 
för år 1 och 2 understiger summan av den garanterade skatteunder-
lagstillväxten för de båda åren. Med den andra specifikationen beta-
las bidrag ut så länge det ackumulerade faktiska skatteunderlaget inte 
överstiger det garanterade skatteunderlaget.  

Beräkningsexempel för en garantimodell 

Nedan följer ett beräkningsexempel som visar hur modellen är tänkt 
att fungera. Garantimodellen antas garantera en nedre nivå för skatte-
underlagstillväxten på 2,7 procent, drygt en procentenhet lägre den 
genomsnittliga tillväxttakten för det underliggande skatteunderlaget. 
I beräkningen används specifikationen där garantibidrag betalas ut 
tills ackumuleringen av det faktiska skatteunderlaget överstiger det 
garanterade skatteunderlaget. 

Exemplet utgår från en förenklad makroekonomisk bild där det 
underliggande skatteunderlaget trendmässigt växer med 3,5 procent 
per år. Skatteunderlaget tillåts avvika med 2 procentenheter under 
en konjunkturcykellängd på 8 år. Det innebär att den årliga tillväxten 
av skatteunderlaget varierar mellan 1,5 och 5,5 procent över konjunk-
turcykeln. Skatteunderlaget är uttryckt i nominella termer. 

Den svarta linjen avser utvecklingen av det faktiska skatteunder-
laget, den grå linjen det garanterade skatteunderlaget och den gula 
linjen visar gränsen för när garantin faller ut.  
  



Utredningens analyser och överväganden SOU 2021:75 

166 

Garantibidrag börjar betalas ut i period 4 när det faktiska skatte-
underlaget understiger garantinivån. Garantibidrag betalas ut fram 
till och med period 8 när det faktiska skatteunderlaget är lika stort 
som det garanterade skatteunderlaget. Den kvardröjande effekten 
för tillväxttakten av det garanterade skatteunderlaget kvarstår tills 
utfallet för det faktiska skatteunderlaget vuxit om det garanterade 
skatteunderlaget. Det beror på att det garanterade skatteunderlaget 
är större än det faktiska skatteunderlaget och därför blir den pro-
centuella förändringen mellan tidsperioderna lägre. 

Figur 5.3 Garanterad lägsta nivå för skatteunderlagstillväxt 

Procentuell förändring 

 

Hur hade en garantimodell fallit ut under covid-19-pandemin 2020? 

Ett av garantimodellens viktigaste bidrag är att skapa bättre planerings-
förutsättningar för både staten och kommunsektorn. För kommun-
sektorn leder modellens utformning till att det finns en nedre gräns 
för skatteunderlaget att utgå från. För statens del bidrar modellen 
med att det blir möjligt att invänta mer information om konjunktur-
utvecklingen och att göra en mer träffsäker bedömning av stödets 
storlek utan att kommunsektorns planeringsförutsättningar försäm-
ras. Nackdelen ur statens perspektiv är att det finns en kvardröjande 
osäkerhet om vilket exakt belopp som ska betalas ut, vilket kan skapa 
utmaningar kopplat till hanteringen av det statliga utgiftstaket, om 
det är bindande för utgifterna under ett visst år.  
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I beräkningen jämförs två nivåer på garantin. Sektorns köpkraft 
bedöms i genomsnitt hållas realt oförändrad vid en skatteunderlags-
tillväxt på 2,7 procent. Pris- och lönenivån utvecklas ofta svagare 
under lågkonjunkturer. Därför kan nivån för den garanterade skatte-
underlagsutvecklingen sättas lägre än till 2,7 procent. En nivå på 2 pro-
cent, där garantin bedöms lösas ut endast vid djupare lågkonjunktu-
rer innebär också en försäkran för att statens finanser inte belastas i 
onödan. I beräkningen utgår modellen från specifikationen där garanti-
bidrag lämnas till dess den ackumulerade tillväxten av det faktiska 
skatteunderlaget överstiger den ackumulerade tillväxten av det garan-
terade skatteunderlaget. Utfallet kan jämföras med de medel som 
tillfördes i form av generella statsbidrag (21 miljarder kronor) till 
kommunsektorn under 2020 i syfte att hantera de förmodade kon-
sekvenserna pandemin medförde.42 

Svårt att prognosticera under en lågkonjunktur 

Till synes har prognoserna för det underliggande skatteunderlaget 
för 2020 varierat. Innan omfattningen av covid-19-pandemin blev 
känd prognosticerades tillväxten av det underliggande skatteunder-
laget till 2,9–3 procent. Som lägst prognosticerades tillväxten till 
1,3 procent, vilket skedde i maj. Under hösten låg skatteunderlags-
prognoserna på en tillväxt kring 2,3–2,5 procent. Under 2020 hade 
stöd vid den lägre, 2 procent, garantinivån endast blivit aktuellt base-
rat på skatteunderlagsprognosen från maj 2020. Det kan jämföras 
med utfallet för den högre nivån, 2,7 procent, där garantibidrag hade 
lämnats vid flera prognostillfällen.   

 
42 Prop. 2019/20:99 och prop. 2019/20:181. 
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Tabell 5.3 Prognos över skatteunderlagstillväxt och beräknat stöd  
efter två garantinivåer för 2020 och 2021 

 Prognos skatte-
underlag, procen-
tuell förändring 

Beräknat stöd 2%,  
miljarder kronor 

Beräknat stöd 2,7%,  
miljarder kronor 

 
2020 2021 2020 2021 

Summa 
2020+2021 2020 2021 

Summa 
2020+2021 

BP 20 sep. 19 2,9 3,2 0 0 0,0 0 0 0,0 

SKR dec. 19 3,1 3,1 0 0 0,0 0 0 0,0 

SKR feb. 20 3,0 3,1 0 0 0,0 0 0 0,0 

VÅP 20 apr. 20 2,3 3,9 0 0 0,0 3,1 0 3,1 

SKR maj 20 1,3 3,3 5,4 0 5,4 10,7 6,3 17,1 

SKR aug. 20 2,9 1,3 0 5,5 5,5 0 11,0 11,0 

BP 21 sep. 20 2,5 2,5 0 0 0,0 1,5 3,1 4,7 

SKR okt. 20 2,5 1,8 0 1,6 1,6 1,5 8,6 10,2 

SKR dec. 20 2,3 2,8 0 0 0,0 3,1 2,4 5,4 

SKR. Feb 21 2,8 3,3 0 0 0,0 0 0 0,0 

Källa: SKR, Finansdepartementet och egna beräkningar. 

 
 
Med en garanti hade kommunsektorns planeringsförutsättningar 
varit minst lika bra som med dagens lösning, eftersom det redan från 
början hade varit känt att den befarade lågkonjunkturens effekter på 
intäkterna skulle komma att begränsas. För statens del hade garanti-
modellen inneburit att samma effekt hade kunnat uppnås till en be-
tydligt lägre kostnad. Nackdelen med garantimodellen är att den 
bygger in en osäkerhet in om hur stora de statliga utgifterna blir till 
slut, vilket kan vara problematiskt om utgiftstaken är starkt bindande. 
Osäkerheten behöver dock vägas mot vinsten av att bättre kunna 
kalibrera storleken på det stöd som ges för kommunsektorns intäkts-
stabilisering. 

5.6 Budget, räkenskaper och uppföljning 

5.6.1 Utredningens uppdrag 

I anslutning till de frågor som särskilt pekas ut i utredningens upp-
drag, bl.a. god ekonomisk hushållning och balanskravet, ingår en 
allmän översyn av regelverket för den ekonomiska förvaltningen i 
kommuner och regioner. Inom ramen för denna allmänna översyn 
ingår de delar av regelverket som har en tydlig koppling till den eko-
nomiska styrningen, t.ex. budgetering och uppföljning samt proces-
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sen som omgärdar dessa. Enligt direktivet är ett sammanhållet regel-
verk för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner, 
där de olika delarna i regelverket på ett genomtänkt sätt understödjer 
varandra, viktigt för att upprätthålla en sund samhällsekonomisk ut-
veckling. Utredaren ska därför föreslå lösningar som sammantaget 
skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kom-
muner och regioner och som ligger i linje med målen för den natio-
nella finanspolitiken.  

Utredaren kan även ta upp andra frågor än de som nämns i direk-
tivet, om det behövs för att utredaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag 
på ett tillfredsställande sätt, och lämna nödvändiga författningsförslag. 
Utredningen tar därför också upp vissa frågor om budget, räkenska-
per och uppföljning som har stor betydelse för en effektiv ekonomi-
styrning. 

5.6.2 Bakgrund och gällande rätt  

Budgetens innehåll 

Enligt 11 kap. 6 § kommunallagen ska budgeten innehålla mål och 
riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Budgeten ska vidare innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år som innehåller finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. Treårsplanen ska alltid omfatta 
budgetåret och de två följande kalenderåren.43  

Syftet med kravet på mål och riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning i budgeten var enligt förarbetena att motverka ett alltför 
ensidigt fokus mot balanskravet och i stället inrikta planeringen i 
budgeten mot det övergripande och mer långsiktiga kravet på en god 
ekonomisk hushållning. Den närmare omfattningen och innehållet i 
dessa mål och riktlinjer är inte reglerade. Det påpekades dock i 
förarbetena att det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism 
och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt utvärderas och om-
prövas.44 

Avseende verksamhetsmålen i budgeten uttalas i förarbetena att 
det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter samt att detta säkerställer en kostnadseffektiv 

 
43 Prop. 2016/17:171, s. 425. 
44 Prop. 2003/04:105, s. 10–11. 
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och ändamålsenlig verksamhet. Exempel på områden som kan ingå i 
mål och riktlinjer för verksamheten är verksamhetsplaner, kvalitets-
policy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner, upphandlings- 
och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningsplanering. I detta 
sammanhang är jämförelser med andra kommuner eller regioner en 
viktig beståndsdel.45 

Avseende de finansiella målen i budgeten uttalas i förarbetena att 
de måste utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god 
ekonomisk hushållning och därefter anpassas av varje kommun och 
region efter egna förhållanden.46 Exempel på vad som kan ingå i den 
finansiella målsättningen är resultatkrav med anledning av framtida 
kapacitetsbehov och skuldsättningen på kort och lång sikt. Kom-
munen eller regionen kan vidare sätta upp mål för soliditeten, upp-
rätta strategier för finansiering samt ange mål för nivån på betal-
ningsberedskap. Vidare bör risk och andra osäkerhetsfaktorer vägas 
in när målen upprättas. En särskild sådan risk- och osäkerhetsfaktor 
är borgensåtaganden gentemot kommunala företag.47 

Budgetprocess 

I 11 kap. 8–11 §§ kommunallagen finns bestämmelser om budget-
processen i kommuner och regioner. Tidsfristerna för budget-
processen har samband med skatteadministrationen och startdatum 
för fullmäktiges mandatperiod.  

Budgetförslag och förslag till budget för revisorerna ska som 
huvudregel upprättas före oktober månads utgång. Styrelsen ansva-
rar för att upprätta förslag till budget, utom i den del som avser 
budget för revisorernas verksamhet, som upprättas av fullmäktiges 
presidium (11 kap. 8 §). Styrelsen bestämmer när övriga nämnder 
ska lämna in sina budgetförslag till den (11 kap. 9 §) och budgeten 
ska som huvudregel fastställas av fullmäktige före november månads 
utgång (11 kap. 10 § första stycket). De år då val av fullmäktige har 
hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige 
(11 kap. 10 § andra stycket).  

 
45 Prop. 2003/04:105, s. 11–12. 
46 Prop. 2003/04:105, s. 12 och prop. 2016/17: 171, s. 425. 
47 Prop. 2003/04:105, s. 12–13. 
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Utgiftsbeslut under löpande budgetår 

Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska 
fullmäktige, enligt 11 kap. 15 § kommunallagen, också ange hur 
denna ska finansieras. Bestämmelsen innebär, till skillnad från dess 
föregångare i 1977 års kommunallag48, att det inte ställs krav på 
balansering av de anslagsbeslut som fattas utan samband med bud-
getfastställelse. Fullmäktige behöver endast ange hur utgiften ska 
finansieras. Bestämmelsen förändrades i samband med införandet av 
1991 års kommunallag där det initialt inte uppställdes något krav på 
att upprätta en budget i balans. När kravet på budgetbalans återigen 
infördes i 1991 års kommunallag gjordes inte någon justering av 
bestämmelsen och frågan togs inte upp i förarbetena.49  

Räkenskaper och årsredovisning  

I 11 kap. 17 § kommunallagen regleras styrelsens och nämndernas 
ansvar för att föra räkenskaper över de medel de förvaltar, dvs. den 
interna redovisningen på nämndnivå. Det är fullmäktiges och styrel-
sens ansvar att lägga fast rutinerna för denna redovisning. Vidare 
framgår av 11 kap. 18 § kommunallagen att styrelsen bestämmer när 
övriga nämnder senast ska redovisa sin medelsförvaltning under 
föregående budgetår till styrelsen.  

I 1991 års kommunallag fanns inledningsvis vissa bestämmelser 
gällande innehållet i årsredovisningen. Dessa bestämmelser upp-
hävdes från och med 1 januari 1998 då KRL infördes. Numera finns 
bestämmelser om den externa redovisningen i LKBR med hänvis-
ning från 11 kap. 24 § kommunallagen. I 11 kap. 19–21 §§ kommunal-
lagen finns dock bestämmelser om processen kring årsredovisningen. 
Av dessa framgår att när styrelsen fått övriga nämnders redovisningar, 
ska den upprätta en årsredovisning (19 §). Denna årsredovisning ska 
lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast 
den 15 april året efter det år som redovisningen avser (20 §). Årsredo-
visningen ska därefter godkännas av fullmäktige, detta ska ske innan 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte (21 §).  

 
48 Enligt 4 kap. 5 § första meningen kommunallagen (1977:179) skulle beslut om anslag under 
löpande budgetår även skulle innefatta en anvisning av medel för att täcka anslaget. 
49 Prop. 1996/97:52. 
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I 8 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns särskilda bestämmel-
ser om insyn i budget och årsredovisning. Både styrelsens förslag till 
budget samt årsredovisningen ska hållas tillgängligt för allmänheten 
på kommunens eller regionens webbplats. Budget och årsredovisning 
ska hållas tillgänglig från och med tillkännagivandet av det samman-
träde med fullmäktige då dessa fastställs respektive godkänns. Något 
krav på var på webbplatsen förslag till budget och årsredovisning ska 
finnas ställs inte, men eftersom de båda utgör beslutsunderlag får de 
enligt 8 kap. 11 § kommunallagen finnas på anslagstavlan. Enligt 8 kap. 
16 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att allmänheten får 
ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Uppföljning  

Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kom-
munala verksamheten, bl.a. genom godkännandet av årsredovisningen 
och beslut i frågan om ansvarsfrihet (5 kap. 1 § första stycket 7 
kommunallagen) och nämnderna ansvarar för sin verksamhet inför 
fullmäktige. I nämndernas ansvar för sin verksamhet ingår bl.a. att 
se till att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med de över-
gripande mål som fullmäktige har ställt upp och i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas för verksamheten. I 6 kap. 6 § kom-
munallagen framgår även att nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vidare har styrelsen vissa särskilda uppgifter 
som bl.a. innefattar en samordnande och ledande roll, t.ex. en upp-
siktsplikt över övriga nämnders verksamhet och ett särskilt ansvar 
för den ekonomiska förvaltningen (6 kap. 8–15 §§ kommunallagen).  

Utöver detta uppställs krav i 11 kap. 16 § kommunallagen på att 
fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättas en-
ligt 13 kap. 1 § LKBR. Enligt 13 kap. 1 § LKBR ska det minst en gång 
under räkenskapsåret upprättas en särskild redovisning (delårsrapport) 
för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska 
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken-
skapsåret. Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period 
av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrap-
porten till fullmäktige och revisorer (11 kap. 16 § andra stycket 
kommunallagen). Revisorerna ska enligt 12 kap. 2 § kommunallagen 
bedöma om resultatet i bl.a. delårsrapporten är förenligt med de mål 
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fullmäktige har beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska läm-
nas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten. 

Vidare ska kommuner och regioner enligt 11 kap. 8 § LKBR i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse redovisa en utvärdering av 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som finns i 
budgeten. Kravet på utvärdering av mål och riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning omfattar enligt 11 kap. 12 § LKBR även kom-
munkoncernen (vilken definieras i 2 kap. 5–6 §§ LKBR). 

I övrigt uppställs inga krav på löpande intern uppföljning av verk-
samhet och ekonomi, eller krav på att åtgärder vidtas vid avvikelser. 
Formerna för den interna redovisningen, uppföljningen och kon-
trollen har av lagstiftaren överlämnats till kommuner och regioner 
att besluta om själva. 

5.6.3 Hur fungerar det i praktiken?  

Hur tas mål och budget fram? 

Utredningen har försökt skapa sig en bild av om budget- och upp-
följningsprocesserna i kommuner och regioner bidrar till en ända-
målsenlig ekonomistyrning.  

Utredningen har i enkäten ställt frågor om hur budgeten och de 
finansiella målen tas fram och om det görs en analys av verksamhet 
och finansiella förutsättningar för den egna organisationen. En 
majoritet svarar ja, men så många som en fjärdedel svarar nej på den 
frågan. Enkätsvaren visar också att flera olika faktorer vägs in när de 
finansiella målen fastställs. En majoritet tittar på lokala förutsätt-
ningar, demografi, investeringar, finansieringsbehov, låneskuld och 
soliditet. Mindre än hälften tittar på skatteuttag, kostnadsläge, effek-
tiviseringspotential eller pensioner även om dessa faktorer också får 
relativt hög svarsandel. En tredjedel har anlitat någon extern aktör 
för bedömning av det ekonomiska läget som underlag inför beslut 
om finansiella mål eller riktlinjer. 
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Finansiella mål 

Budgeten innehåller i regel ett par finansiella mål. Utredningen har 
gjort en kartläggning av de finansiella målen i sektorn utifrån SCB:s 
insamlade statistik och har gjort en del observationer. 

Floran av olika nyckeltal är stor och spretig. Närmare hundra 
olika nyckeltal används i kommuner och regioner, varav mer än hälf-
ten är helt unika för den organisation som använder nyckeltalet. Som 
illustration hittades 33 olika resultatmått och 25 olika investerings-
mått. Nyckeltalen kan grupperas i ett antal mer eller mindre vanliga 
kategorier: resultat, soliditet, investeringar, låneskuld, likviditet, skatte-
sats etc.  

De allra flesta kommuner och regioner, 95 procent, använder sig 
av mål och nyckeltal för resultatet. Det mest använda måttet är 
årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Mer än hälften av kommunerna 
och regionerna använder detta mått. 

Mål och nyckeltal inom kategorierna investeringar och soliditet 
används vardera av cirka hälften av kommunerna och regionerna. 
Soliditeten används både inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, med jämn fördelning. Inget tydligt mönster 
kan skönjas vilka som väljer det ena eller andra måttet. Självfinan-
sieringsgraden av investeringar är det vanligaste investeringsmåttet.  

Trots att sektorn har haft en ökad lånefinansiering p.g.a. höga in-
vesteringsnivåer är användningen av skuldrelaterade mål och nyckeltal 
relativt liten, men det är den fjärde vanligaste kategorin och används 
av drygt var sjätte kommun eller region.  

Genomsnittligt antal finansiella nyckeltal med angivna målnivåer 
är 2,8 per kommun eller region. Det högsta antalet i en kommun eller 
region är åtta. Som mest täcker en kommun eller region in fem av de 
ovanstående kategorierna men det är vanligast med två eller tre. Det 
är oklart om det finns ett samband mellan antalet finansiella nyckel-
tal och effektiviteten i ekonomistyrningen; kartläggningen har inte 
omfattat detta. Ett komplett styrkort av nyckeltal kan också vara 
resultatet av en mer heltäckande analys.  
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Hänger kortsiktiga och långsiktiga mål ihop? 

Utredningen har på olika sätt studerat hur målen i budgeten sam-
spelar med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning samt om dessa 
har gett tillräckligt stöd för att uppnå god ekonomisk hushållning på 
lång sikt.  

En av tio respondenter anger i enkäten att de finansiella målen 
inte har uppnåtts de tre senaste åren och drygt en av åtta svarar att 
budget 2020 och treårsplan inte är i linje med de finansiella målen. 
En av fyra anser att målen inte är tillräckliga för att uppnå god eko-
nomisk hushållning på lång sikt. En liten andel svarande uppger att 
målen inte är tillräckligt styrande eller ett de sätts för lågt i det kor-
tare perspektivet. Ungefär hälften uppger att målen har ändrats de 
senaste åren medan tre av tio anger att målen har skärpts och två av 
tio att de har lättats upp. Utredningen hittar inget samband mellan 
att målen justeras ner och graden av måluppfyllelse.  

Det är vanligt förekommande att sätta målnivåer i budgeten som 
skiljer sig från de långsiktiga målnivåerna i organisationens egna rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning. Avvikelserna är oftast nega-
tiva, dvs. de kortsiktiga målen är lägre, men det förekommer att de 
är positiva.  

Mål för verksamheten respektive ekonomin 

De allra flesta kommuner och regioner uppger att de har både finan-
siella mål och verksamhetsmål. Förhållandet mellan finansiella mål 
och verksamhetsmål samt att målen kan förenas, upplevs inte alltid 
som självklart. I enkäten framkommer att tre av fyra anser att målen 
för verksamhet respektive ekonomi ”delvis hänger ihop” medan lika 
många svarar oreserverat ”ja, de hänger ihop” som ”nej, de hänger 
inte ihop”, en av åtta svarande vardera. En tredjedel anger att det ena 
eller det andra perspektivet dominerar. I intervjustudien med politi-
ker anger de flesta att bägge perspektiven hänger ihop men att det 
ligger mycket arbete bakom och bygger på en tät dialog med verk-
samheterna. Några svarande lyfter att det är svårt att förena de eko-
nomiska målen med annan nationell lagstiftning. Verksamhet som be-
drivs enligt skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:937) eller 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ställs ofta inför målkonflikter 
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där kommunala eller regionala mål för ekonomin inte är möjliga att 
uppnå utifrån kraven på verksamheten.  

Budgetens innehåll 

Eftersom det finns få formella krav på budgetens uppställning och 
innehåll varierar det mellan kommuner respektive regioner. Det är 
vanligt att balanskravsutredningen inte redovisas i budgeten, 32 pro-
cent enligt enkätsvaren. Det är också relativt vanligt, 37 procent av 
svaren på enkäten, att inte budgetera för vissa betydande poster, 
särskilt exploateringsintäkter. En koncernsammanställning redovisas 
sällan i budgeten. 

Utredningen har särskilt tittat på förekomsten av koncernper-
spektivet i finansiella mål och nyckeltal i budgeten och i årsredovis-
ningens utvärdering av god ekonomisk hushållning. Utifrån studien 
av finansiella nyckeltal samt den kartläggning som genomförts av 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (KEFU)50 gjort på utred-
ningens uppdrag, dras slutsatsen att koncernperspektivet endast beak-
tas hos en liten minoritet av kommuner och regioner.  

Budgetuppföljning 

Kopplat till uppföljningen av budgeten har utredningen frågat i en-
käten om agerandet vid negativa budgetavvikelser. Vanligast är att en 
åtgärdsplan tas fram för att sedan beslutas politiskt eller att åtgärder 
vidtas utan dröjsmål. Endast en minoritet uppger att åtgärderna är till-
räckliga för att komma till rätta med avvikelserna innan året är slut, 
en knapp majoritet uppger att åtgärderna ger effekt inom 1 till 2 år.  

Att låta det långsiktiga ekonomiska perspektivet vara styrande i 
budgetarbetet är viktigt. Flera studier pekar på detta. En hållbar eko-
nomi gynnas av att ha en budgetprocess som bygger på principen 
”top-down” där de finansiella målen och ramarna sätts först. Nämnder 
och andra ”särintressen” tillåts komma in i processen i ett senare 
skede och under bestämda restriktioner, vilket gör att verksamhets-
målen anpassas efter de ekonomiska ramarna.51 De kommuner som 

 
50 Bilaga 5 – KEFU:s kartläggning av koncernmål för god ekonomisk hushållning. 
51 Dietrichson och Ellegård (2014) U. 
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ger flerårsprognoser en styrande funktion, kan väntas uppvisa ett 
bättre ekonomiskt resultat än de som inte gör det.52  

Det finns ett starkt och statistiskt signifikant samband mellan att 
få behålla ett över- eller underskott både med nivån på en nämnds 
resultat och med sannolikheten att uppvisa överskott.53 Möjlighet att 
ta med sig över- eller underskott mellan år finns hos en av fyra 
kommuner eller regioner, samtidigt som bara 31 procent av dem som 
har möjligheten uppger att det har en positiv effekt. Ingen uppger 
dock att det har en negativ effekt.  

5.6.4 Identifierade problem och utredningens slutsatser  

Långsiktig analys för målen saknas 

I många kommuner och regioner saknas det en genomgripande analys 
som utgör underlag för de finansiella målen. Det gäller i ännu högre 
grad i de kommuner och regioner som har en sämre ekonomisk 
ställning. Frånvaron av en grundlig analys riskerar att leda till att inte 
tillräckligt höga mål uppställs för att styra kommunen eller regionen 
mot god ekonomisk hushållning. 

Målens utformning och innehåll varierar stort 

Den stora floran av finansiella mål och verksamhetsmål försvårar in-
syn, uppföljning och jämförelser.  

Skillnaderna i konstruktionen av olika kommuners och regioners 
finansiella mål är för stora. I många fall täcker inte de finansiella målen 
mer än en eller ett par enstaka aspekter av ekonomin. Skillnaderna 
skapar bl.a. problem i kommunikationen kring målen och begränsar 
förståelsen för dem när udda och svårtillgängliga definitioner an-
vänds. Det försvårar också jämförelser med andra kommuner eller 
regioner och gör det svårt för medborgarna att avgöra vilka de reella 
skillnaderna är i ambitionsnivå mellan olika kommuner respektive 
regioner, vilket i slutändan blir en demokratiförlust.  

 
52 Dahlberg, Gustafsson och Molander (2005). 
53 Dietrichson och Ellegård (2014).  
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Mål för verksamhet respektive ekonomi hänger inte ihop 

Förhållandet mellan verksamhetsmålen och de finansiella målen är 
inte heller tydligt, ofta finns det inte någon tydlig tågordning, de två 
perspektiven är svåra att förena och målkonflikter uppstår. Det finns 
därmed en risk att de finansiella målen prioriteras ned.  

Riktlinjerna får inte genomslag och budgetprocessen 
främjar inte långsiktighet 

Det finns en problematik med att innehållet i budgeten inte alltid 
understödjer den långsiktiga målsättningen om en god ekonomisk 
hushållning. Kopplingen mellan kravet på en god ekonomisk hus-
hållning och innehållet i budgeten är på många håll svag, i vissa fall 
förekommer det att mål och ställningstaganden i olika styrdokument 
står i direkt motsats till varandra. Det kan innebära en kortsiktighet 
i den ekonomiska styrningen vilket på sikt riskerar en urgröpning av 
ekonomin. Utredningen har även noterat att skillnaden mellan rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning och budgetens innehåll upp-
fattas som otydligt och att regelverket därför är svårtillämpat.  

För att komma tillrätta med dessa problem anser utredningen att 
förhållandet mellan budgetens innehåll, där krav på kortsiktiga mål 
uppställs, och de långsiktiga ställningstaganden som krävs i anslut-
ning till regelverket om god ekonomisk hushållning behöver tydlig-
göras. Utredningen anser att förtydliganden och preciseringar av-
seende innehåll i första hand bör göras i anslutning till de långsiktiga 
och mer strategiska målen inom ekonomistyrningen, eftersom det 
där sannolikt finns större möjlighet till politiska överenskommelser 
som håller över tid.  

När det gäller budgeten bör krav uppställas på en tydlig koppling 
mellan det kortsiktiga perspektivet på ett respektive tre år, som 
redan i dag finns i budgeten, och det långsiktiga perspektivet som 
ska anläggas utifrån kravet på god ekonomisk hushållning. På så sätt 
förtydligas att de mål och planer som anges i budgeten också ska 
understödja och utgå från de långsiktiga målen inom ramen för god 
ekonomisk hushållning. Detta innebär också att de krav på innehåll 
som uppställs i anslutning till det långsiktiga perspektivet konkre-
tiseras i budgeten och utgör underlag för de mål och planer som upp-
ställs på kort sikt.  
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För att säkerställa att innehållet i budgeten överensstämmer med 
de långsiktiga målen och riktlinjerna krävs att detta perspektiv också 
anläggs när uppföljning och analys av de kortsiktiga målen görs.  

Budgetprocessen kan starta i en ram 

Utredningen har kunnat identifiera vissa problem kopplat till pro-
cessen som omgärdar beslut om budget och den ekonomiska upp-
följningen. Ett problem är att det på en del håll inte finns en fastställd 
ordning som säkerställer att budgeten fastställs utifrån tillgängliga 
ekonomiska ramar och inte tvärtom, dvs. att verksamhetens behov 
blir styrande och att det långsiktiga ekonomiska perspektivet där-
med får stå tillbaka. Det kan innebära att olika särintressen får ett 
stort utrymme vid utformningen av budgeten, utan att tillräcklig 
hänsyn tas till de ekonomiska målen. 

Det finns mot denna bakgrund anledning att överväga om det 
första steget i den kommunala budgetprocessen, precis som i den 
statliga budgetprocessen, borde vara att fastställa en ekonomisk ram 
som utgör en utgångspunkt för det fortsatta budgetarbetet.  

Kraven på budgetens innehåll behöver stödja  
en effektiv ekonomistyrning  

Det uppställs få lagkrav avseende budgetens innehåll och utform-
ning. Det har resulterat i att budgeten i vissa fall inte innehåller alla 
delar som är viktiga för en effektiv ekonomistyrning. Ett par exempel 
på vanliga delar i budgeten som saknas är balanskravsutredningen, 
exploateringsposter, kassaflödesanalys samt uppgifter om koncernens 
ekonomi.  

Detta är delar som är obligatoriska att redovisa i årsredovisningen 
men det finns inget krav på att budgeten ska utformas på motsvarande 
sätt. Det kan innebära att viktiga ställningstaganden saknas i budgeten 
och att uppföljning av budgeten försvåras, vilket i sin tur ger sämre 
möjligheter till en aktiv ekonomistyrning där avvikelser upptäcks och 
snabba åtgärder kan vidtas. Det finns mot denna bakgrund anledning 
att överväga ytterligare krav på budgetens innehåll, i viss mån mot-
svarande de krav som uppställs inom den kommunala redovisningen.  
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Utgiftsbeslut under löpande år får inte försvaga ekonomin 

Utredningen anser även att det bör tydliggöras vad konsekvensen är 
av att fatta utgiftsbeslut löpande under budgetåret, som inte ryms 
inom den ekonomiska ram som budgeten utgör. Om budgeten inte 
innefattar alla betydande poster, t.ex. att exploateringens intäkts- 
och kostnadsposter utelämnas p.g.a. hög osäkerhet eller att nya sats-
ningar och beslut tillkommer under budgetåret, innebär det att bud-
getens styrverkan sätts ur spel. Detta kan i sin tur leda till en icke 
transparant och svårstyrd process för den ekonomiska förvaltningen 
som riskerar leda till en försvagning av ekonomin både på kort och 
lång sikt. Utredningen anser mot den bakgrunden att det även vid 
utgiftsbeslut under året är viktigt med en allsidig genomlysning.  

Rättvisande räkenskaper är en förutsättning  
för en effektiv ekonomistyrning 

Rättvisande räkenskaper en grundförutsättning för att skötseln av 
ekonomin fungerar väl och att den ekonomiska styrningen är effek-
tiv. En av de viktigaste källorna till information är kommuners och 
regioners årsredovisning som utgör underlag till många av de ställ-
ningstaganden som görs av beslutsfattare och tjänstemän i de kom-
munala organisationerna. Det finns vidare ett samband mellan kom-
munernas och regionernas externredovisning och den ekonomiska 
styrningen, bl.a. avseende budget, balanskrav och balanskravsresultat. 
Årsredovisningen är också viktig för att tillförsäkra allmänheten in-
syn i kommuners och regioners verksamhet och ekonomi.  

De kommunala revisorerna har i uppdrag att granska om räken-
skaperna är rättvisande, t.ex. om resultat- och balansräkningen är 
upprättade i enlighet med de krav som uppställs i LKBR, och full-
mäktige har att godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvars-
frihet fattas. Mot bakgrund av årsredovisningens centrala roll inom 
de kommunala organisationerna anser utredningen att det finns an-
ledning att överväga åtgärder för att skapa ytterligare garantier för 
att de årsredovisningar som godkänns av fullmäktige ger en rätt-
visande bild. Utredningen kan också konstatera att det finns en mot-
stridig underrättspraxis gällande möjligheten att inom ramen för en 
domstolsprövning pröva fullmäktiges beslut om godkännande av en 
årsredovisning.  
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Tidig uppföljning är en förutsättning för snabba åtgärder. Den 
enda obligatoriska uppföljningen under löpande verksamhetsår, del-
årsrapporten, kommer fullmäktige till handa på hösten. Därmed finns 
risk att avvikelser inte upptäckas i tid och att åtgärder vid avvikelser 
riskerar att sättas in för sent för att få effekt under året. I praktiken 
har ett stort antal kommuner och regioner både tät uppföljning och 
goda rutiner för avvikelsehantering och åtgärdsplaner, både med och 
utan involvering av den politiska nivån. Men risken kvarstår att de 
kommuner och regioner som har störst behov av en tidig uppfölj-
ning, inte prioriterar detta. Ett genomförande av åtgärdsplaner för 
att komma till rätta med avvikelser riskerar komma sent och effekter 
fördröjs.  

Utredningen anser mot denna bakgrund att det bör övervägas om 
ytterligare krav ska ställas på uppföljning tidigare under året och som 
syftar till att synliggöra eventuella avvikelser inför fullmäktige. Med 
den politiska förankringen som rapporteringen till fullmäktige inne-
bär kan genomförandet av åtgärder också bli kraftfullare. Det skulle 
därmed ge ökad möjlighet att vidta tidiga åtgärder som kan ge effekt 
under pågående budgetår. 

5.7 Revision och kontroll  

5.7.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen har i uppdrag att bedöma om regelverket för ekono-
misk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Enligt utredningens 
direktiv finns det ett stort utrymme för kommunalt självstyre inom 
den ekonomiska styrningen vilket innebär en stor frihet att anpassa 
ekonomistyrningen till lokala behov och förutsättningar. Samtidigt 
innebär detta att inga tydliga ramar ges i detta avseende.  

I syfte att skapa ett tydligt och stabilt ramverk för ekonomiska 
förvaltningen, vilket är en viktig förutsättning för att kommuner och 
regioner ska bedriva en effektiv ekonomistyrning, har utredningen 
bl.a. i uppdrag att se över kravet på god ekonomisk hushållning och 
balanskravet. Utredningen får därutöver ta upp andra frågor än de 
som nämns i direktivet, om det behövs för att utredaren ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, och lämna nöd-
vändiga författningsförslag.  
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Utredningen anser att frågor kopplade till tillämpning av regel-
verket och kontroll av regelefterlevnad är exempel på sådana andra 
frågor som behöver adresseras för att förslagen i övrigt ska ges tillräck-
ligt stort genomslag för att skapa en mer effektiv ekonomistyrning.  

5.7.2 Bakgrund och gällande rätt  

Intern kontroll  

Internt inom kommuner och regioner är det i första hand respektive 
beredningsorgan, t.ex. nämnderna, styrelsen och fullmäktige, som 
ansvarar för att bedöma lagligheten av de beslut som fattas eller som 
föreslås. Om fullmäktiges ordförande anser att ett förslag skulle leda 
till ett beslut som strider mot lag eller annan författning kan denne 
enligt 5 kap. 57 § kommunallagen t.ex. vägra att lägga fram förslaget 
till beslut. I förarbetena har dock förutsatts att bestämmelsen endast 
ska användas i uppenbara fall. Prövningen av beslutens laglighet bör 
främst ankomma på förvaltningsdomstolarna.54  

Nämnderna och styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför full-
mäktige. Enligt 6 kap. 5 § första stycket kommunallagen ska nämn-
derna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ kom-
munallagen, dvs. hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige dele-
gerat till dem. Vidare regleras nämndernas ansvar för den egna verk-
samheten i 6 kap. 6 § kommunallagen. I detta ansvar ingår bl.a. att se 
till att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med de övergri-
pande mål som fullmäktige har ställt upp och i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas för verksamheten. Nämnderna ska även 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Med intern kontroll 
avses exempelvis nämndens bestämmelser om bl.a. fördelning av an-
svar och befogenheter, systematiskt ordnade interna kontroller av 
organisation, redovisningssystem och administrativa rutiner. Syftet 
med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och 
att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och 
att den bedrivs effektivt och säkert.55  

 
54 Prop. 1990/91:117, s. 189 och prop. 2016/17:171, s. 352. 
55 Prop. 2016/17:171, s. 362. 
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Den kommunala revisionen 

De kommunala revisorerna utses av fullmäktige inför varje mandat-
period, då minst fem revisorer ska utses (12 kap. 4 och 5 §§ kom-
munallagen). Revisorerna ska årligen granska den verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksam-
hetsområden. Revisorernas granskningsuppgift omfattar all den verk-
samhet, undantaget i princip myndighetsutövning mot enskild, som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning 
som följer av god revisionssed (12 kap. 1 och 3 §§ kommunallagen). 
Revisionen av verksamheten omfattar både förvaltningsrevision och 
redovisningsrevision.  

Inom ramen för förvaltningsrevisionen ska revisorerna pröva om 
verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen inom 
nämnderna är tillräcklig. Redovisningsrevisionen avser en prövning 
av om de årliga räkenskaperna är rättvisande och om den förmögen-
hetsskyddande kontrollen som utövas inom en nämnd är tillräcklig. 
Redovisningsrevisionen omfattar både tillförlitlighets- och säkerhets-
aspekter.56  

Om revisorerna i sin granskning upptäcker att det finns miss-
tanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär har begåtts eller 
att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts ska de an-
mäla detta till berörd nämnd. Om nämnden inte vidtar åtgärder är 
revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna 
får dock avstå från att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om 
nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke (12 kap. 
1 § tredje stycket kommunallagen).  

Revisorerna ska vidare enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma 
om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 6 § kommunal-
lagen ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga 
med de mål fullmäktige har beslutat. Revisorernas skriftliga bedöm-
ning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten 
och årsredovisningen.  

Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse till fullmäk-
tige med en redogörelse för resultatet av den revision som avser 
verksamheten under föregående budgetår. De sakkunnigas rapporter 
ska bifogas revisionsberättelsen (12 kap. 12 § första stycket kom-

 
56 Prop. 2016/17:171, s. 432. 
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munallagen). Vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska 
revisorerna och deras sakkunniga alltid ges tillfälle att yttra sig (5 kap. 
32 § andra stycket kommunallagen). Även granskningsrapporter 
från lekmannarevisorerna i kommunala bolag ska bifogas revisions-
berättelsen. Vidare ska revisionsberättelsen som upprättats för kom-
munalförbund som kommunen eller regionen ingår i samt för aktie-
bolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken 
kommunen eller regionen lämnat över skötseln av en kommunal an-
gelägenhet enligt 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen bifogas revisions-
berättelsen (12 kap. 12 § andra och tredje stycket kommunallagen).  

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida an-
svarsfrihet för de förtroendevalda i styrelsen, nämnder och full-
mäktigeberedningar tillstyrks eller inte (12 kap. 13 § tredje stycket 
kommunallagen). Det är sedan fullmäktige som beslutar om ansvars-
frihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är 
uppenbart obehövligt (5 kap. 24 § första stycket kommunallagen). 
I revisionsberättelsen kan revisorerna uttala kritik av mer eller mindre 
allvarligt slag. Enligt 12 kap. 13 § första stycket kommunallagen har 
revisorerna en möjlighet att rikta en anmärkning mot nämnder, full-
mäktigeberedningar eller enskilda förtroendevalda. Det är sedan full-
mäktige som enligt 5 kap. 24 § andra stycket kommunallagen beslu-
tar om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. 

Om fullmäktige beslutar att ansvarsfrihet vägras får fullmäktige 
besluta att skadeståndstalans ska väckas (5 kap. 25 § kommunal-
lagen). Vidare finns enligt 4 kap. 9 § kommunallagen en möjlighet 
för fullmäktige att återkalla uppdrag för en förtroendevald som har 
valts av fullmäktige, om denne har vägrats ansvarsfrihet.  

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de 
själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed (12 kap. 8 § första stycket 
kommunallagen). De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av 
kommunal verksamhet som krävs för att fullgöra uppdraget (12 kap. 
8 § tredje stycket kommunallagen).  

Enligt 12 kap. 7 § kommunallagen fullgör varje revisor sitt upp-
drag självständigt. Detta innebär att de kommunala revisorerna i sin 
granskning är oberoende av varandra och att granskning och slutsatser 
beslutas självständigt och inte genom kollektivt beslutsfattande. Varje 
revisor har således rätt att anföra en egen mening i revisionsberättel-
sen eller kan välja att avge en egen revisionsberättelse. 
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Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen ska fullmäktiges presidium upp-
rätta förslaget till budget för revisorerna.  

Extern kontroll  

Utöver den interna kontrollen i fullmäktige och nämnder och de 
kommunala revisorernas granskning utförs även kontroll av den 
kommunala verksamheten av externa organ där det ytterst är dom-
stolarna som prövar lagligheten av kommunala beslut.  

Kommunala beslut kan överklagas antingen genom laglighets-
prövning eller genom förvaltningsrättsligt överklagande. Beslut av 
fullmäktige överklagas som regel genom laglighetsprövning medan 
beslut av styrelsen och övriga nämnder kan överklagas antingen genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsrättsligt överklagande.  

Laglighetsprövning är ett rättsmedel som syftar till att ge med-
lemmarna i kommuner och regioner möjlighet att kontrollera att den 
kommunala självstyrelsen utövas på ett rättsenligt sätt. Känneteck-
nande för laglighetsprövning är att besluten endast kan prövas mot 
de prövningsgrunder som anges i kommunallagen (13 kap. 8 § kom-
munallagen) och att prövningen är begränsad till lagligheten av ett 
beslut. Om överklagandet bifalls får beslutet enbart upphävas men 
inte ersättas med ett nytt beslut (13 kap. 8 tredje stycket § kom-
munallagen).  

Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK) be-
driver tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever 
lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. 
I övrigt har även förvaltningsmyndigheterna inom olika sektorer till-
synsuppgifter i förhållande till kommuner och regioner. Det finns 
dock ingen förvaltningsmyndighet vars verksamhetsområde omfat-
tar kommuners och regioners ekonomistyrning och det finns ingen 
tillsyn eller några sanktioner på området.  

5.7.3 Hur fungerar kontrollen av regelefterlevnaden i dag? 

Kontrollen av regelefterlevnaden inom den ekonomiska förvaltningen 
i kommuner och regioner utgörs bl.a. av den interna uppföljningen 
som görs av bl.a. nämnder och fullmäktige. De kommunala revisorerna 
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har en central roll när det kommer till granskning av verksamhetens 
ändamålsenlighet, effektivitet och om räkenskaperna är rättvisande.  

Vidare kan kommunala beslut i regel överklagas antingen genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsrättsligt överklagande. 
Inom den ekonomiska förvaltningen finns dock vissa begränsningar 
av möjligheten att överklaga beslut kopplade till den ekonomiska 
styrningen.  

Det övergripande kravet på den ekonomiska förvaltningen, dvs. 
att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet, är en målsättningsregel. Detta innebär att frågan om 
kommunala beslut är förenliga med god ekonomisk hushållning inte 
kan bli föremål för domstolsprövning.57 Vidare finns det särskilt 
reglerade undantag från möjligheten till laglighetsprövning för vissa 
budgetbeslut. Dessa undantag har motiverats utifrån att det är fråga 
om lokala politiska bedömningar av vad som är en lämplig hantering 
av den lokala ekonomin och att därmed inte något som primärt bör 
avgöras av domstol inom ramen för ett laglighetsprövningsmål, utan 
i stället inom ramen för det politiska systemet.58 Beslut om att åberopa 
synnerliga skäl för att inte balansera budgeten (11 kap. 5 § andra och 
tredje styckena kommunallagen), beslut om reglering av ett negativt 
balanskravsresultat (11 kap. 12 och 13 §§ kommunallagen) samt be-
slut om ianspråktagande av resultatutjämningsreserver (11 kap. 14 § 
kommunallagen) kan inte prövas fullt ut inom ramen för en laglighets-
prövning. Dessa beslut kan inte upphävas av en domstol utifrån pröv-
ningsgrunderna i 13 kap. 8 § andra stycket tredje och fjärde punkterna 
kommunallagen, dvs. om rätt organ i en kommun eller en region fat-
tat beslutet och om ett beslut strider mot lag eller annan författning.  

Det finns vidare en motstridig underrättspraxis gällande möjlig-
heten att pröva fullmäktiges beslut om godkännande av årsredovis-
ningen inom ramen för en laglighetsprövning.  

Sammantaget sker kontroll av regelefterlevnad inom den ekono-
miska förvaltningen genom den interna uppföljningen i kommuner 
och regioner, genom revisorernas granskning av verksamhet och eko-
nomi och i viss utsträckning genom domstolsprövning. Därutöver 
kan frågor kopplade till ekonomistyrning bli föremål för ett politisk 
ansvarsutkrävande, vilket framför allt sker i samband med valet till 
kommun- och regionfullmäktige vart fjärde år. 

 
57 Prop. 2016/17:171, s. 422 (RÅ 2000 ref. 1). 
58 Prop. 1996/97:52, s. 39. 
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5.7.4 Vilka problem, kopplat till ekonomistyrningen, finns 
förknippade med efterlevnad och ansvarsutkrävandet?  

Utredningen har inom ramen för den enkät som genomförts samt 
vid de samtal och möten som hållits fått indikationer på att det finns 
problem med tillämpningen av regelverket gällande den ekonomiska 
förvaltningen i kommuner och regioner. Det förekommer bl.a. att 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning inte antas, att undantag 
från balanskravet görs med hänvisning till sådana omständigheter 
som inte kan anses utgöra synnerliga skäl, att balanskravet åsidosätts 
utan hänvisning till synnerliga skäl samt att medel ur resultatutjäm-
ningsreserver används under högkonjunktur. Om de kommunala 
revisorerna lämnat anmärkningar, avstyrkt beviljande av ansvarsfri-
het eller lämnat andra former av synpunkter i dessa fall är oklart.  

Utredningen lämnar i kapitel 6 en rad förslag för att förtydliga 
regelverket kring ekonomisk styrning i kommuner och regioner. 
Även om ett tydligare och mer preciserat regelverk kan underlätta 
tillämpningen behöver det också finnas en granskning och kontroll 
av efterlevnaden av regelverket som är tillräckligt skarp. 

Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen är som tidigare 
nämnts, möjligheten till domstolsprövning begränsad bl.a. eftersom 
det i stor utsträckning handlar om politiska ställningstaganden och 
bedömningar. Så som tidigare konstaterats finns det inte heller, bl.a. 
med hänsyn till behovet av lokal anpassning, någon statlig tillsyn 
eller sanktioner på området som kan trygga efterlevnaden av regel-
verket. Ansvarsutkrävandet i förhållande till fullmäktige för den eko-
nomiska styrningen som bedrivs i kommuner och regioner är där-
med i stor utsträckning politisk, och sker framför allt i samband med 
valet till kommun- och regionfullmäktige. Enligt den politikerunder-
sökningen som utredningen genomfört ligger ekonomiska frågor 
högt på den politiska dagordningen. Dock kan ekonomiska styrnings-
frågor vara svåra för invånarna att utvärdera och överblicka, särskilt 
gällande de långsiktiga perspektiv som bör sträcka sig längre än man-
datperioden.  

En viktig aktör för att säkerställa en korrekt tillämpning av regel-
verket och god efterlevnad av de krav som uppställs inom ekonomi-
styrningen är de kommunala revisorerna. De kommunala revisorerna 
har ett brett uppdrag och agerar på uppdrag av fullmäktige för att 
granska både verksamhet och ekonomi i den kommunala verksam-
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heten. Eftersom den kommunala revisionen är fullmäktiges kontroll-
organ ingår det däremot inte i revisorernas uppdrag att granska de 
beslut om den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige fattar. De 
kommunala revisorerna kan därför inte användas som ett verktyg i 
den mån det finns en problematik med ansvarsutkrävande i förhål-
lande till fullmäktige.  

I syfte att identifiera i vilket avseende de kommunala revisorerna, 
utifrån utredningens förslag, kan bidra till en förbättrad tillämpning 
och efterlevnad har utredningen genomfört möten med företrädare 
för SKR, SKYREV och tre stora revisionsföretag.  

Problem som lyftes fram vid dessa möten gällde bl.a. att revi-
sionen har ett mycket brett granskningsuppdrag, vilket i sin tur med-
för att granskningen av räkenskaperna och den ekonomiska förvalt-
ningen riskerar att hamna i skymundan. I stället ligger det primära 
fokuset på förvaltningsrevision. Det finns vidare problem med en 
bristande kunskap för ekonomiska frågor bland fullmäktigeledamöter 
och att fullmäktige förhållandevis ofta väljer att inte rikta sådana 
anmärkningar som framförs av revisorerna och inte heller motiverar 
varför. Ett annat problem som framhölls var att kraven på den eko-
nomiska förvaltningen, framför allt kraven på en god ekonomisk 
hushållning, är alltför otydliga för att kunna utvärderas och granskas 
inom ramen för en revision. En utökad och förbättrad revision av 
kravet på god ekonomisk hushållning förutsätter därmed att tyd-
ligare krav ställs på nämnderna i detta avseende, t.ex. i form av objek-
tiva och mätbara kriterier att utvärdera mot.  

5.7.5 Utredningens slutsatser om hur kontrollen 
av regelefterlevnaden kan förbättras 

De mekanismer som finns för att säkerställa en god tillämpning och 
efterlevnad av regelverket för den ekonomiska förvaltningen är fram-
för allt det politiska ansvarsutkrävandet, vissa avgränsade möjlig-
heter till domstolsprövning samt den granskning som sker inom 
ramen för den kommunala revisionen.  

Givet behovet av anpassning till lokala förhållanden är det viktigt 
att kontroll och granskning av den kommunala verksamheten sker 
med hänsyn taget till den kommunala självstyrelsen. Därmed ligger 
det nära till hands att förändringar i detta avseende görs inom ramen 
för befintlig ordning, t.ex. systemet med förtroendevalda revisorer 
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och möjlighet till domstolsprövning. De problem inom tillämpning 
och efterlevnad som har identifierats kan enligt utredningens upp-
fattning inte motivera införandet av nya kontrollmekanismer, t.ex. 
statlig tillsyn eller sanktioner. 

Mer preciserade krav och ett förtydligande av den process som 
behöver omgärda ekonomistyrningen ökar möjligheterna för en mer 
enhetlig tillämpning och en bättre efterlevnad av regelverket. Ett 
tydligare regelverk möjliggör också för de kommunala revisorerna 
att i högre utsträckning än tidigare granska och uttala sig om bl.a. 
måluppfyllelse och regelefterlevnad. Därutöver finns det också an-
ledning att ytterligare förstärka den kommunala revisionens uppdrag 
och mandat att granska och följa särskilda frågor med koppling till 
den ekonomiska förvaltningen. 

I och med att ansvarsutkrävandet för skötseln av ekonomin i 
kommuner och regioner i första hand är politiskt är det viktigt att 
räkenskaperna i kommuner och regioner är rättvisande och ger en 
god insyn i politiska ställningstaganden som rör ekonomin och verk-
samheten. Mot den bakgrunden och i syfte att öka transparens och 
tillgänglighet finns anledning att öka samordningen av processen kring 
årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsprövning. Det finns 
vidare behov av att ytterligare stärka allmänhetens möjlighet till in-
syn gällande revisionsberättelsen.  

5.8 Vägledning och stöd  

5.8.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen har i uppdrag att undersöka behovet av vägledning och 
stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner och 
om ett sådant behov konstateras, lämna förslag som tillgodoser detta. 

Bakgrunden till uppdraget är att det finns indikationer på brister 
gällande efterlevnaden av kommunallagens bestämmelser om eko-
nomisk förvaltning. I den mån dessa brister beror på kunskapsbrister 
eller tolkningsproblem skulle bättre möjligheter till vägledning och 
stöd eventuellt kunna leda till bättre regelefterlevnad på området.  

Vidare framhålls i direktivet att kommuner och regioner, till skill-
nad från staten, inte har tillgång till statlig vägledning gällande eko-
nomiska frågor, trots att kommunsektorns ekonomi utgör en del av 
det finanspolitiska ramverket. 
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5.8.2 Vilken vägledning och stöd finns i dag  
för kommuner och regioner? 

Vägledning och stöd är vida begrepp som kan innefatta olika saker. 
En definition ges exempelvis i Svenska Akademins ordlista. Enligt 
denna innebär ordet vägledning ”hjälp att handla på lämpligt sätt, 
t.ex. vid lösningen på ett problem”. Ordet stöd kan användas i olika 
sammanhang, bl.a. ”ekonomisk eller moralisk hjälp”.  

Förvaltningsmyndigheter med föreskriftsrätt och eventuellt till-
synsansvar har ibland också i uppdrag att publicera allmänna råd och 
tillhandahålla vägledning i viss utsträckning. Det finns dock ingen 
förvaltningsmyndighet i dag vars verksamhetsområde omfattar kom-
muners och regioners ekonomistyrning. Därmed finns varken före-
skriftsrätt eller tillsynsansvar på området. Det finns inte heller allmänna 
råd eller annan statlig vägledning, t.ex. publikationer och informa-
tionsmaterial, som tar sikte på kommuners och regioners ekonomi-
styrning. 

Viss vägledning och stöd ges i dag av SKR. SKR:s uppdrag är att 
stödja sina medlemmar och bidra till att utveckla kommuners och 
regioners verksamhet samt att samordna olika nätverk för kunskaps-
utbyte och samordning. I SKR:s roll ingår vidare att ge service och 
rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda inom alla de frågor 
som kommuner och regioner är verksamma inom. SKR anordnar 
även kurser och konferenser inom många ämnen.  

Inom området ekonomi arbetar SKR för att skapa stabila och 
förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. De tar 
fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning, gör 
analyser av det samhällsekonomiska läget, publicerar cirkulär inom 
bl.a. budget, uppföljning och prognoser samt redovisning. SKR an-
svarar för flera olika nätverk inom det ekonomiska området.  

SKR har även en analysgrupp som erbjuder ett aktivt stöd till de 
medlemmar som önskar en genomgång av ekonomi och styrning 
samt en prognos över den ekonomiska utvecklingen. Analysgruppen 
gör bl.a. en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling ut-
ifrån demografisk prognos, utmaningar etc. i syfte att denna ska 
kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar 
som bör styra verksamheterna i framtiden. 

En annan aktör på området är RKA som är en ideell förening som 
bildats i samarbete mellan staten och SKR. RKA har funnits sedan 
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2006 och har i uppdrag att underlätta uppföljning och analys av olika 
verksamheter i kommuner och regioner, samt att främja jämförelser 
mellan kommuner och mellan regioner. Som ett led i detta driver och 
utvecklar RKA en databas, Kolada, som innehåller nyckeltal för 
kommuner och regioner och för de verksamheter de bedriver. RKA 
erbjuder även stöd för analys och uppföljning till kommuner och 
regioner genom att tillgängliggöra nyckeltal för jämförelse och ana-
lys i databasen Kolada. RKA erbjuder även utbildningar och analys-
stöd. 

RKR är en ideell förening vars medlemmar utgörs av svenska 
staten och SKR. RKR är ett oberoende organ för normbildning i 
redovisningsfrågor för kommuner och regioner och har som huvud-
uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, 
regioner och kommunalförbund i enlighet med LKBR. RKR ska 
inom ramen för huvuduppgiften göra uttolkningar av god redovis-
ningssed och utarbeta rekommendationer i redovisningsfrågor som 
är av principiell betydelse eller av större vikt. RKR ska sprida infor-
mation om sådana uttolkningar och rekommendationer samt följa 
genomslaget i kommuners och regioners externa redovisning. 

Slutligen finns ytterligare några aktörer på området som ger väg-
ledning och stöd till kommuner och regioner inom ramen för eko-
nomistyrning. Bland annat kan Kommunalekonomernas förening 
och Kommuninvest nämnas, vilka båda tillhandahåller utbildningar 
och seminarier inom det kommunalekonomiska området. Vidare finns 
det ett antal forskarmiljöer som i varierande grad erbjuder liknande 
stöd.  

5.8.3 Finns det behov av mer vägledning  
och stöd inom ekonomistyrning?  

I den enkätundersökning bland ekonomichefer som utredningen har 
genomfört ställdes frågor om vägledning och stöd inom ekonomi-
styrningen. Enkätsvaren visade tydligt att det finns en efterfrågan på 
mer vägledning och stöd och en majoritet ansåg att detta skulle 
underlätta efterlevnaden och tillämpningen av regelverket om ekono-
misk förvaltning i kommunallagen. Generellt sett var kommunerna 
mer positivt inställda än regionerna till mer vägledning och stöd på 
området. 
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Det framgick också tydligt av enkätsvaren att det finns ett särskilt 
område där många efterfrågar mer vägledning och stöd, nämligen 
god ekonomisk hushållning. I detta ingick bl.a. riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning samt finansiella mål och verksamhetsmål. 
Ett annat område där många angav att de upplever ett behov av 
vägledning och stöd och som kopplar till god ekonomisk hushåll-
ning, är frågor kring ekonomi i koncernen, t.ex. ägarstyrning av 
kommunala företag. Kommuner och regioner med svag ekonomi 
efterfrågar i större utsträckning än de med stark ekonomi, vägled-
ning och stöd kring balanskravet och därtill kopplade frågor.  

I övrigt ansåg en majoritet att vägledning och stöd bör vara dif-
ferentierad utifrån kommungrupp eller befolkningsstorlek. Många 
svarade också att de ser ett behov av generellt utformad vägledning 
och stöd. Det fanns dock ingen större efterfrågan på individuellt 
utformad vägledning och stöd.  

I den intervjuundersökning som utredningen låtit genomföra 
med kommunalpolitiker ställdes också en fråga om behovet av mer 
vägledning och stöd för politiker. En vanlig uppfattning var att det 
viktigaste är en kompetent tjänstemannaorganisation som ger stöd 
till politiker men att det också finns en sårbarhet i detta.  

Utredningen har därutöver genom ett antal workshops, möten 
och samtal med sektorsföreträdare kunnat konstatera att det ut-
trycks ett behov av och finns en efterfrågan på mer vägledning och 
stöd inom det ekonomiska området.  

Utredningen har också dragit slutsatsen att det finns problem 
med tillämpningen av regelverket bl.a. utifrån en brist på kunskap 
och resurser. 

5.8.4 Kunskapen om tillämpningen av regelverket 
för ekonomisk förvaltning är otillräcklig 

Utredningens olika undersökningar visar således att det finns en 
efterfrågan på mer vägledning och stöd inom ramen för ekonomi-
styrningen, och i synnerhet gällande kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning. Detta kan ses som en indikation på att det 
finns tillämpningsproblem på området. Det bekräftas delvis också av 
svaren på andra frågor som ställdes i enkätundersökningen, bl.a. om 
huruvida riktlinjer för god ekonomisk hushållning är styrande för 
utformning av mål, om de finansiella målen är tillräckliga för att ge 
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en god ekonomisk hushållning på sikt och om det finns mål för god 
ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.  

Utredningen har även vid möten med företrädare för sektorn, 
bl.a. tjänstemän i ledande ställning, samt SKR, fått denna bild be-
kräftad. Det har bl.a. framförts att kravet på god ekonomisk hushåll-
ning dels uppfattas som otydligt och är alltför allmänt formulerat, 
dels är svårt att tillämpa och integrera i den egna ekonomistyrningen. 
Det framstår därmed som att det inom ekonomistyrningen, fram-
för allt avseende god ekonomisk hushållning, finns ett problem med 
att lagstiftningen uppfattas som otydlig och att de krav som upp-
ställs inom ramen för lagstiftningen är svåra att tolka.  

Tillämpningsproblem kan ge upphov till en sämre efterlevnad av 
lagstiftningen, vilket är problematiskt ur flera perspektiv. Dels inne-
bär en låg efterlevnad på området risk för en urholkning av ekono-
min på sikt. Dels kan tilltron till och respekten för lagstiftningen 
minska vilket i sin tur kan leda till en ond cirkel där regelöverträ-
delser normaliseras. Det är därför viktigt att lagstiftningens krav är 
tydliga och uppfattas som legitima.  

Utredningen har under sitt arbete kunnat konstatera att kunskapen 
om hur regelverket för ekonomisk förvaltning tillämpas är bristfällig. 
Bristen förstärks av att statistiken om den kommunala ekonomin inte 
är tillfyllest (se avsnitt 5.9.3). Det finns ingen samlad uppföljning av 
tillämpningen, och kunskapen om tillämpningen av regelverket är 
otillräcklig både i sektorn och på statlig nivå. Det gör att staten, som 
ytterst ansvarig för samhällsekonomin, hamnar i ett underläge när 
det gäller att bedöma utvecklingen av sektorns ekonomi.  

Bristen på kunskap är också till nackdel för sektorn – kommuner 
och regioner behöver veta mer om ”hur andra gör” och vad som är 
god ekonomistyrning. 

Om tillämpningen av regelverket brister så är det till nackdel för 
hela sektorns ekonomi och trovärdighet. Det ökar också risken för 
problem och att staten förr eller senare behöver ingripa och bistå de 
kommuner och regioner som klarar sig sämst med ekonomiska stöd-
insatser. 
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5.8.5 Hur kan tillämpningen av regelverket förbättras? 

Ett sätt att komma tillrätta med problematiken med otydlig lagstift-
ning är att denna förtydligas genom införande av mer preciserade 
och detaljerade krav, vilka ger bättre vägledning vid tillämpningen. 
En förutsättning för att ett förtydligande i lagstiftningen leder till en 
bättre efterlevnad är att det finns en grundläggande respekt för lag-
stiftningen. Några indikationer på att det skulle finnas ett utbrett 
problem i detta avseende på området har inte visat sig. Utredningen 
har dock under sitt arbete med kartläggning och analys av den ekon-
omiska styrningen i kommuner och regioner sett att det förekommit 
enstaka exempel på ageranden från kommuner och regioner, där lag-
krav medvetet åsidosatts av olika skäl. 

Som nämnts tidigare har utredningen kunnat konstatera en efter-
frågan på mer vägledning och stöd. Däremot visade enkätsvaren att 
stödet för att införa föreskrifter på området är lågt. Samtidigt var det 
många som uppgav att de inte visste om det finns ett behov av före-
skrifter på området. Utfallet av enkäten kan möjligtvis tolkas som 
att den vägledning och stöd som efterfrågas på området inte bör vara 
direkt styrande men att det samtidigt finns en viss osäkerhet. 

En mer omfattande lagreglering på området, med mer detaljerade 
krav, minskar kommuners och regioners möjlighet att själva utforma 
sin ekonomiska styrning. Detta kan öka tydligheten och underlätta 
tillämpningen men riskerar samtidigt att leda till en ineffektiv styr-
ning då möjligheten till lokal anpassning minskar. Därmed är det 
viktigt att hitta en lämplig avvägning mellan stadga och tydlighet å 
ena sidan och flexibilitet å andra sidan.  

En lösning skulle kunna vara att i viss mån precisera lagstiftningen 
i de avseenden den uppfattas som otydlig och som komplement in-
föra mer vägledning och stöd för att underlätta tillämpningen. Detta 
skulle kunna tillgodose behovet av tydlighet och samtidigt möjlig-
göra en anpassning till lokala förhållanden. 

Även om lagstiftningen förtydligas kan det ändå återstå ett behov 
av vägledning och stöd över tid, i takt med att både omvärlden och 
kommuners och regioners förutsättningar förändras. 
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5.8.6 I vilka avseenden kan vägledning  
och stöd förbättra regeltillämpningen?  

I enkäten ställdes frågan inom vilka områden kommuner och regioner 
uppfattar att det finns ett behov av mer vägledning och stöd. Som 
redogjorts för ovan ansåg många att god ekonomisk hushållning var 
ett sådant område. Det kan dock finnas andra områden där vägled-
ning och stöd behövs. Om vägledning och stöd ska utökas för att 
utgöra ett komplement till lagstiftningen bör inriktning och ange-
lägna områden bestämmas utifrån lagstiftningens innehåll och preci-
seringsgrad. Utredningen lägger ett antal förslag till förändringar i 
regelverket vilka också behöver analyseras utifrån vilka behov som 
de ger upphov till när det gäller vägledning och stöd.  

Inom de områden där det finns behov av vägledning och stöd 
skulle detta exempelvis kunna bestå i att tillhandahålla färdiga struk-
turer, mallar och exempel på hur kraven inom ekonomisk förvaltning 
ska tillämpas. Frågor som ligger nära till hands är t.ex. hur god eko-
nomisk hushållning kan definieras och utformas utifrån den enskilda 
kommunens eller regionens utgångsläge och förutsättningar, vilken 
förmögenhetssituation som bör eftersträvas och vilka resultatnivåer 
som krävs för att nå dit. 

Vägledning och stöd behöver dock inte uteslutande fokusera på 
tillämpningen av lagstiftningen. I enkäten svarade en relativt stor an-
del att de såg ett behov av vägledning och stöd i frågor kring budget 
eller strategier, affärsmässiga upplägg och styrmodeller. En annan 
fråga som tangerar vägledning och stöd är behovet av uppföljning, 
bl.a. för att möjliggöra jämförelser och sprida goda exempel.  

En fråga som också togs upp i enkäten var hur vägledning och 
stöd bör utformas. De flesta efterfrågade vägledning och stöd som 
är differentierad, t.ex. utifrån kommungrupp. Om behov finns av 
mer skräddarsydd vägledning och stöd skulle detta kunna innebära 
att den utformas utifrån olika grupperingar av kommuner och regio-
ner, t.ex. utifrån ekonomiska resultat, demografi och investerings-
behov.  

En viktig aspekt när det gäller inriktningen på vägledning och 
stöd är att den behöver utvecklas kontinuerligt utifrån vad som hän-
der i sektorn och i ekonomin, vilket påverkar behoven. Det förutsätter 
att vägledning och stöd bygger på en aktuell kunskap om kommu-
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ners och regioners förutsättningar och behov samt om deras tillämp-
ning av reglerna.  

5.8.7 Vad skulle krävas för en framgångsrik funktion 
för vägledning och stöd?  

Utgångspunkter 

Utredningens utgångspunkt är att det är viktigt att i första hand 
sträva efter att precisera lagstiftningen i de avseenden den uppfattas 
som otydlig och som komplement införa vägledning och stöd samt 
bättre uppföljning.  

Införandet av mer vägledning och stöd på området bör syfta till 
att höja kunskapsnivån samt ge en bättre helhetsbild av kommuner-
nas och regionernas ekonomi. Genom att höja kunskapen på om-
rådet kan tillämpningen av regelverket underlättas vilket också kan 
bidra till en bättre efterlevnad. En förutsättning för att vägledning 
och stöd på området blir effektiv är att denna är lättillgänglig och 
tydlig, har legitimitet och i viss mån uppfattas som styrande. Samtidigt 
bör möjlighet till anpassning till lokala förhållanden eftersträvas. 

Behov av djupare kunskap om tillämpningen 

En ytterligare förutsättning för att vägledning och stöd ska bli fram-
gångsrik är att denna bygger på en aktuell och bred kunskap om regel-
verket, om kommuners och regioners tillämpning av regelverket och 
de problem som kan finnas kring tillämpningen. Detta medför i sin 
tur också ett behov av en nationell uppföljning av den ekonomiska 
utvecklingen och av risker, både i enskilda kommuner och regioner, 
samt i sektorn i stort – något som också förstärks av det faktum att 
ekonomin i kommuner och regioner även påverkar de offentliga finan-
serna och de finanspolitiska målen. Det är utredningens bedömning 
att en sådan samlad, nationell uppföljning inte görs i dag – den upp-
följning som finns görs av SKR och Finansdepartementet, men ingen 
kan sägas ha det djup som skulle vara nödvändigt för en närmare 
analys av regeltillämpning och risker. 

Regeringen lämnade tidigare en årlig skrivelse till riksdagen; Ut-
vecklingen inom den kommunala sektorn. Skrivelsen var en samlad, 
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statlig uppföljning av kommuners och regioners ekonomi och verk-
samhet. Skrivelsen innehöll bl.a. en översiktlig redovisning av ut-
vecklingen av ekonomin i kommunerna och regionerna de senaste 
åren samt utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn. 
Skrivelsen etablerades på 1990-talet och lämnades till riksdagen för 
sista gången 2017, med motiveringen att det som redovisats i skrivel-
sen till stor del också fanns med i budgetpropositionen. Utredningen 
kan konstatera att det nu, efter att skrivelsen togs bort, saknas en 
sammanhållen och regelbunden statlig bild av utvecklingen av kom-
muners och regioners ekonomi. 

En nationell uppföljning skulle ge underlag för jämförelser, bidra 
till effektivisering och vara en bra källa till kunskap om utvecklingen 
i sektorn. En förutsättning för en effektiv uppföljning är att den är 
rättvisande och heltäckande så långt det är möjligt och att den där-
med uppfattas som användbar för både staten och kommunsektorn. 

Hur skulle en funktion för vägledning och stöd utformas?  

I dessa frågor är valet av aktör som ska tillhandahålla vägledning och 
stöd inom ekonomistyrning samt ansvara för uppföljning av stor 
betydelse. Det påverkar i hög grad vilket genomslag som vägled-
ningen och stödet får och hur väl uppföljningen kan stödja detta 
arbete. Valet av aktör påverkas också av utifrån vilket perspektiv som 
vägledning, stöd och uppföljning ska utformas.  

Frågan om behovet av att införa vägledning och stöd samt upp-
följning kopplat till övergripande kommunala frågeställningar är inte 
ny. Olika former av sådana funktioner har föreslagits under årens 
lopp, några har genomförts medan andra har stannat på utrednings-
stadiet.  

Ekonomiförvaltningsutredningen hade bl.a. i uppdrag att göra en 
översyn av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning i kom-
munallagen samt hur uppföljningen i kommuner och regioner kunde 
förstärkas. Utredningen föreslog i sitt betänkande God ekonomisk 
hushållning i kommuner och landsting (SOU 2001:76) att ett Statens 
kommunalekonomiska råd skulle inrättas, med uppdrag att följa och 
analysera utvecklingen på det kommunalekonomiska området och 
rapportera till regeringen, kommuner, regioner och den intresserade 
allmänheten om sina iakttagelser. Vidare föreslogs bl.a. att rådet 
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skulle fungera som samtalspartner och rådgivare till kommuner och 
regioner i behov av experthjälp för att analysera sin ekonomiska 
situation, främst i de fall där man kunde ana att staten kunde komma 
att få spela en roll. Rådet föreslogs ha en ställning som en förvaltnings-
myndighet under regeringen. I den efterföljande propositionen59 kon-
staterades att en majoritet av remissinstanserna var negativa till för-
slaget. Regeringen anförde att Kommundelegationens arbete hade lett 
till att i stort sett samtliga av de berörda kommunerna och regionerna 
hade uppnått en ekonomi i balans. Av främst det skälet och då remiss-
instanserna hade varit negativa beslutade regeringen att det vid den tid-
punkten inte fanns behov av att inrätta ett kommunalekonomiskt råd.  

I utredningens enkätundersökning önskade en majoritet av de 
svarande mer vägledning och stöd generellt och ansåg att SKR vara 
bäst lämpad för att ge vägledning och stöd – vilket kan tolkas som 
att många är nöjda med den vägledning som SKR redan i dag erbju-
der men att de gärna skulle ta del av den i ökad omfattning och inom 
fler områden. Även RKR fick visst stöd, även om flera kritiska syn-
punkter angående RKR framfördes i form av fritextsvar. Endast en 
liten andel av de svarande ansåg att en statlig myndighet var en 
lämplig aktör för att ge vägledning och stöd på området. 

Mot bakgrund av diskussionen ovan om att det finns indikationer 
på tillämpningsproblem bör dock frågan ställas om utökad vägled-
ning och stöd via SKR skulle kunna ge den tydlighet och styrning 
som krävs för att komma tillrätta med en sådan problematik. SKR är 
en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation, vilket kan 
göra det svårt att ge tydliga styrsignaler i sådana fall då alla medlem-
mars intressen inte kan tillgodoses. Samtidigt har SKR stor legitimitet 
inom kommunsektorn, vilket torde vara en fördel i sammanhanget.  

Ett annat alternativ är att uppdraget ges till en statlig myndighet. 
Stödet för detta alternativ var å ena sidan lågt i enkäten men å andra 
sidan kan vägledning och stöd från en myndighet ge uttryck för det 
statliga perspektivet på området, vilket ger tydliga styrsignaler. Om 
vägledning och stöd inte anses utgöra ett tillräcklig verkningsfullt 
komplement till lagstiftningen kan en myndighet även bemyndigas 
att meddela föreskrifter vilka är bindande och kan ges en relativt hög 
detaljeringsnivå, t.ex. om det finns behov av att införa krav på nivåer 
och nyckeltal. Myndigheter kan även ge ut allmänna råd. Detta får 
dock betraktas som mer långtgående åtgärder utifrån den kommu-

 
59 Prop. 2003/04:105, s. 23.  
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nala självstyrelsen. Vidare kan frågan om att stärka den nationella 
uppföljningen av kommuners och regioners ekonomi vara ett lämp-
ligt uppdrag till en statlig myndighet.  

En kompromiss mellan dessa två alternativ valdes vid inrättandet 
av RKR och RKA, dvs. en förening där både staten och SKR är med-
lemmar. Inför bildandet av RKR ansågs det lämpligt att de båda kom-
munförbunden60 vilka tidigare hade spelat en aktiv roll i den frivilliga 
normbildningen inom sektorn, även fortsättningsvis skulle finnas med 
som aktörer inom redovisningsområdet för kommuner och regio-
ner. Detta ansågs borga för att det oberoende organet skulle nå en 
hög acceptans och ges legitimitet i kommunsektorn, vilket i sin tur 
borde ge goda förutsättningar för hög följsamhet till lämnade rekom-
mendationer etc. Enligt regeringen borde detta vara ett för parterna 
gemensamt intresse.61  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns för- och nack-
delar med de olika alternativen som beskrivits ovan: 

• SKR: 

– Fördelar: God legitimitet, arbetar redan med vägledning och 
stöd. Stort stöd i utredningens enkätsvar. 

– Nackdel: Svag styrning. Sämre förutsättningar för nationell upp-
följning. 

• Statlig myndighet: 

– Fördelar: Uttryck för det statliga perspektivet, stark/tydlig 
styrning. Lämplig aktör för nationell uppföljning. 

– Nackdel: Litet stöd i utredningens enkätsvar.  

• Samarbete mellan staten och SKR: 

– Fördel: God legitimitet. Både statens och SKR:s perspektiv. 

– Nackdel: Svag styrning. Sämre förutsättningar för nationell upp-
följning.   

 
60 Vid den aktuella tidpunkten bestod SKR av två förbund, Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet. 
61 Ds 1996:30 s. 80 f. 
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5.8.8 Utredningens slutsatser 

Det finns redan i dag ett behov av vägledning och stöd för eko-
nomistyrningen i kommuner och regioner som inte är tillgodosett. 
Det finns också ett behov av en bättre och mer samlad uppföljning 
av och kunskapsuppbyggnad kring kommunernas och regionernas 
ekonomi och vilken betydelse det har hur reglerna tillämpas. 

En central funktion för vägledning och stöd inom ekonomi-
styrning samt för nationell uppföljning bör därför inrättas. Syftet 
bör bl.a. vara att höja kunskapen på området, underlätta tillämp-
ningen och förbättra efterlevnaden av regelverket samt underlätta 
jämförelser och bidra till effektivisering. 

En förutsättning för att vägledning och stöd ska bli framgångs-
rika är att de bygger på en aktuell och bred kunskap om kommuners 
och regioners tillämpning av reglerna och de problem som kan finnas 
kring den. Detta medför i sin tur också ett behov av en nationell 
uppföljning av den ekonomiska utvecklingen och av risker, både i 
enskilda kommuner och regioner och i sektorn i stort. 

Utgångspunkten är att vägledning och stöd samt nationell upp-
följning bör vara lättillgängliga och tydliga, ha god legitimitet, upp-
fattas som styrande, vara rättvisande och heltäckande samt vara möj-
liga att anpassa till lokala förhållanden. 

Valet av aktör som skulle ansvara för detta är av stor betydelse 
och kräver ett antal avvägningar, bl.a. utifrån vilket perspektiv som 
vägledning och stöd ska ges och uppföljning göras.  

 Det finns ingen statlig myndighet vars verksamhetsområde 
omfattar kommuners och regioners ekonomistyrning eller en sam-
lad nationell uppföljning, och det statliga perspektivet kan därmed 
inte sägas komma tydligt till uttryck. Det har funnits ett antal förslag 
om nationella organ på området, men inget har genomförts. Även 
om det finns flera aktörer på området, främst SKR, RKA och RKR, 
kan det därför inte heller sägas finnas en helhetsbild för den vägled-
ning och det stöd samt uppföljning som är tillgänglig för kommuner 
och regioner. Detta anser utredningen vara en brist. 
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5.9 Statistik 

5.9.1 Bakgrund  

Kommuner och regioner lämnar en stor mängd statistikuppgifter till 
statliga myndigheter, främst till SCB, Socialstyrelsen, Skolverket och 
Skatteverket. Ofta är uppgiftslämnandet obligatoriskt, men det före-
kommer också att uppgifter kan vara frivilliga att rapportera in.  

I detta avsnitt fokuseras på vilka ekonomiska uppgifter som kom-
muner, regioner och kommunalförbund samt kommunala företag 
ska lämna till SCB. Kommuner, regioner och kommunalförbund är 
skyldiga att lämna statistikuppgifter enligt lagen (2001:99) om den 
officiella statistiken. Vilka uppgifter som ska lämnas regleras i för-
ordningen (2001:100) om den officiella statistiken och i SCB:s före-
skrifter. I 7 § lagen om den officiella statistiken framgår bl.a. att 
kommuner, regioner och kommunalförbund ska lämna uppgifter för 
den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk 
statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till 
Europeiska kommissionen.  

Även kommun- och regionägda företag är skyldiga att lämna 
uppgifter till SCB. Om inte skyldigheten att lämna statistik fullgörs 
får SCB enligt 20 § lagen om den officiella statistiken förelägga den 
uppgiftsskyldige att göra det. Ett sådant föreläggande får förenas 
med vite.  

5.9.2 Insamlad statistik för kommuner och regioner 

Genom Räkenskapssammandraget (RS) samlar SCB årligen in ekono-
misk statistik ur kommunernas och regionernas bokslut. Undersök-
ningen ger en detaljerad information om kommunernas och regioner-
nas ekonomi.  

Nationalräkenskaperna, som är statistikens främsta användare, 
använder RS bl.a. för konsumtions- och fastprisberäkningar per 
ändamål, beräkningar av transfereringar, investeringar och finansiellt 
sparande. Statistiken används även för beräkning av nyckeltal på 
kommunnivå. Både finansiella nyckeltal och olika verksamhets-
nyckeltal används av kommuner och regioner själva, statliga myndig-
heter, politiker och allmänheten för att följa utvecklingen och för 
jämförelser mellan olika kommuner och mellan olika regioner. 
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RS är uppdelad i två steg. I steg 1 efterfrågas i huvudsak budget 
och planer för innevarande år och de två följande, liksom preliminära 
uppgifter från föregående års bokslut. Steg 2 innehåller definitiva 
uppgifter från beslutade årsredovisningar och omfattar en mer detal-
jerad redovisning vad gäller ekonomin inklusive koncernen och upp-
gifter på verksamhetsnivå. Viss skillnad mellan de två stegen före-
ligger dock mellan kommuner och regioner. Enligt SCB:s tidplan för 
RS 2020 var sista insändningsdag den 8 februari 2021 för steg 1 och 
den 19 mars 2021 för steg 2 för kommuner. För regionerna gällde den 
15 februari 2021 respektive den 6 april 2021 och för kommunalförbund 
och samordningsförbund var sista insändningsdag den 19 mars 2021. 
Uppgifterna publiceras stegvis mellan mars och augusti.  

SCB samlar kvartalsvis också in olika uppgifter om kommuner-
nas, regionernas och kommunförbundens intäkter och kostnader, 
finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investerings-
utgifter samt årsprognoser för dessa. Uppgifterna används bl.a. till 
nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna. Samtliga regioner 
samt kommuner som har fler än 30 000 invånare, lämnar uppgifter 
för de första tre kvartalen och samtliga kommuner och regioner läm-
nar uppgifter fjärde kvartalet. 

SCB samlar också efter första tertialet in uppgifter om utfall per 
den 30 april och årsprognos för kommuner och regioner för resultat-
räkningen.  

Den statistik som inhämtas för offentligt ägda företag är relativt 
omfattande och hämtas från kommuner och regioner, årsredovis-
ningar, koncernregister, SCB:s företagsdatabas samt Skatteverket. 
Den officiella statistiken avser de företag där den offentliga sektorn 
har ägarkontroll, i normalfallet minst 50 procent av aktier, andelar 
eller liknande. Om ägarandelen är under 50 procent insamlas uppgift 
om storleken på ägarandelen. 

5.9.3 Hur fungerar det i praktiken och vilka brister 
har identifierats kring den ekonomiska statistiken?  

Utredningen har i sina analyser av kommuners och regioners eko-
nomi och tillämpningen av regelverket för den ekonomiska förvalt-
ningen i stor utsträckning använt den tillgängliga statistiken, i huvud-
sak uppgifter från RS.  
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Ett övergripande problem är att det finns kommuner och regioner 
som inte lämnar in alla uppgifter eller lämnar felaktiga uppgifter. Det 
är allvarligt, eftersom det riskerar att leda till att beslutsunderlag på 
olika nivåer grundas på ett bristfälligt statistiskt underlag vilket för-
sämrar kvaliteten i analyserna. Avsaknad av uppgifter kan medföra att 
vissa typer av nödvändiga analyser inte kan göras på ett effektivt sätt.  

Dessa problem som utredningen har uppmärksammat, med brister 
i statistiken är inte okända. Riksrevisionen har vid ett par tillfällen 
påtalat bristerna.62 Bristerna riskerar att minska tillförlitligheten i 
sådana underlag som bl.a. används för att utforma finanspolitiken. 
Riksrevisionen rekommenderade därför i en granskningsrapport i 
september 201863 en skärpning av kontroller och rutiner när infor-
mationen samlas in av SCB. Rapporten besvarades av regeringen i 
december samma år64. Regeringen anförde att LKBR vid denna tid-
punkt var på väg att implementeras för att ge en mer välfungerande 
kommunal bokföring samt en mer rättvisande redovisning. I det 
löpande förändringsarbete som SCB driver, och som syftar till att 
höja kvaliteteten och snabba upp uppgiftslämnandet, aktualiserades 
flera av de frågor som Riksrevisionen uppmärksammat. Regeringen 
ansåg i detta sammanhang att det fanns skäl att fortsätta följa utveck-
lingen av räkenskapssammandraget och vid behov vidta ytterligare 
åtgärder i syfte att säkerställa att uppgifterna i RS är tillförlitliga och 
transparenta.  

Det kan konstateras att rapporteringen till RS för flera kom-
muner och regioner är betungande. Det kan finnas flera olika orsaker 
till det, t.ex. att ekonomisystemet inte är tillräckligt anpassat till RS. 
Andra anledningar kan vara att de som rapporterar in uppgifterna till 
SCB inte har tillräcklig erfarenhet och kompetens samt att inrappor-
teringen inte prioriteras då kunskap om vad statistiken används till 
saknas. Det är angeläget att kommuner och regioner, på såväl tjänste-
mannanivå som på politisk nivå, inser vikten av att lämna korrekta 
uppgifter och har en förståelse för vad uppgifterna används till. SCB 
försöker underlätta inrapporteringen bl.a. genom utbildningar kring 
inrapporteringen samt genom att ge stöd till de kommuner och re-
gioner som har svårigheter att fylla i uppgifterna.  

 
62 Riksrevisionen (2018a) och Riksrevisionen (2018b). 
63 Riksrevisionen (2018a). 
64 Skr. 2018/19:20. 



Utredningens analyser och överväganden SOU 2021:75 

204 

SCB arbetar löpande med att utveckla och automatisera rutinerna 
för kvalitetssäkring och rättning. SCB har rutiner för att kvalitets-
säkra uppgifter som lämnas in. Trots detta finns det exempel på 
brister där insamlad statistik i olika delar inte stämmer med varandra, 
och där inbyggda kontroller skulle ha indikerat på felaktigheter. Ut-
redningen har exempelvis funnit att reservering till och disponering 
ur resultatutjämningsreserven i balanskravsutredningen inte stäm-
mer överens med förändringen av utgående balans mellan två år.  

Utredningen har haft kontakt med Kommuninvest för att få till-
gång till kvalitetssäkrad statistik över låneskulden i sektorn. Kommun-
invest utgår från statistiken i RS men där brister upptäcks görs en 
komplettering med egna uppgifter som samlas in från kommuners 
och regioners årsredovisningar. Utredningen kan se risker med att 
de som har behov av att använda statistiken gör en egen kvalitetssäk-
ring, tvättning och komplettering av data. Det kan i slutändan resul-
tera i att olika analytiker använder olika uppsättningar av data som 
borde visa samma sak.  

Vissa uppgifter i statistiken är inte obligatoriska utan kan vara 
frivilliga att rapportera in. Kommuner och regioner har t.ex. ingen 
skyldighet att lämna uppgifter om finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. Normalt lämnar omkring 60 procent ändå dessa upp-
gifter. De finansiella målen är väsentliga i ekonomistyrningen. Att 
ekonomistyrningen fungerar väl är angeläget och dessa uppgifter bör 
också kunna följas upp på nationell nivå. Det kan därför finnas skäl 
att överväga en skyldighet för kommuner och regioner att lämna 
uppgifter om de finansiella målen. Det kan även finnas andra upp-
gifter som borde bli obligatoriska att lämna in, samtidigt som det är 
viktigt att uppgiftslämnarbördan är rimlig. 

Det finns vissa problem kopplade till tidpunkten för insamling av 
olika uppgifter. Utredningen har t.ex. noterat att insamlingen av 
utfallsuppgifter för finansiella mål sker innan arbetet med årsredo-
visningen enligt kommunallagen ska vara slutfört.  

Slutligen kan utredningen konstatera att vissa uppgifter som är 
viktiga för ekonomistyrningen inte ingår i insamlingen. En viktig del 
i ekonomistyrningen är kassaflödet. Det går i dag inte att konstruera 
en kassaflödesanalys för kommunerna utifrån uppgifterna i RS vilket 
gör det betydligt svårare att analysera kommunsektorns kassaflöden 
och finansiella verksamhet.  
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Viss insamling av uppgifter är inte heller konsekvent genom att 
insamlingen skiljer sig åt mellan kommuner och regioner. Uppgifter 
om utfallet i resultaträkning och balansräkning samlas i dag in i RS 2 
för kommuner och deras koncerner. För regionerna samlas utfallet 
för resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys in i RS 1. 
Utredningen ställer sig frågande till om det kan resultera i kvalitets-
brister i och med att insamlingen för regionerna sker före den tidpunkt 
när årsredovisningen enligt kommunallagen senast ska vara klar. 

5.9.4 Hur kan problemen åtgärdas? 

En stor del av ansvaret för att vidta åtgärder för att korrekt statistik 
rapporteras in till SCB ligger hos kommunerna och regionerna. Vik-
ten av att lämna korrekta uppgifter och kunskapen om hur uppgif-
terna används behöver öka. Genom att använda statistiken, göra ana-
lyser och jämförelser av den egna kommunen eller regionen, mellan 
kommuner och mellan regioner framkommer värdet av en korrekt 
inrapportering. Status på arbetsuppgiften att rapportera in och kvali-
tetssäkra uppgifterna behöver höjas. System och rutiner kan utveck-
las lokalt för att stödja en god kvalitet.  

SCB kan stärka sina rutiner för kvalitetssäkring, automatisera 
kontroller och varna uppgiftslämnarna vid konstaterade avvikelser i 
högre grad än i dag. Utbildning av uppgiftslämnare i kommuner och 
regioner är viktigt liksom samarbetet och dialogen med de som använ-
der uppgifterna i sina analyser, eftersom många av de fel och brister 
som finns upptäcks först då. En regelbunden utvärdering behöver 
göras av vilka uppgifter som samlas in. I detta ligger dels övervägan-
den om huruvida fler frivilliga uppgifter bör bli obligatoriska – eller 
tvärtom, dels om fler – eller färre – uppgifter ska samlas in än de som 
ingår i statistiken i dag. 

5.10 Utgiftstak och lånetak för kommunsektorn 

I utredningens direktiv konstateras att välskötta finanser i kommu-
ner och regioner bidrar till att de finanspolitiska målen nås. Utred-
ningen ska bedöma om det finns behov av och är lämpligt att införa 
en övre gräns för utgifter samt krav på nivåer för resultat och skuld-
sättning för kommuner och regioner. 
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Balanskravet är utformat som ett krav på att intäkterna ska över-
stiga kostnaderna och således finns redan ett krav på en lägstanivå 
som kommuners och regioners resultat inte ska understiga.  

Det högre målet är att kommuner och regioner ska uppfylla en 
god ekonomisk hushållning. Vad det innebär är upp till varje kom-
mun och region att fastställa utifrån sina egna förutsättningar och 
behov. Vanligtvis innebär det att en högre resultatnivå än noll behö-
ver uppnås som exempelvis innebär att kommunen eller regionen 
kan finansiera sina investeringar med egna medel.  

5.10.1 Vad skulle regleringarna åstadkomma? 

Kommunernas och regionernas ekonomi har överlag utvecklats i  
positiv riktning under de senaste tio åren. Det samlade ekonomiska 
resultatet har legat på en stabilt positiv nivå och den ekonomiska 
ställningen har stärkts mätt som soliditeten inklusive ansvarsför-
bindelsen för pensionsförpliktelser. De problem som noteras är dels 
att ett antal kommuner och regioner, trots goda makroekonomiska 
förutsättningar, inte kan sägas ha levt upp till kravet på god ekono-
misk hushållning, dels att kommuner och regioner i en del fall inte 
heller lyckats uppfylla balanskravet. 

Trots de positiva resultaten har det finansiella sparandet i kom-
munsektorn som andel av BNP varit negativt under i stort sett hela 
2000-talet och dessutom försvagats under 2010-talet. Differensen 
mellan årets resultat och det finansiella sparandet kan i stort sett 
förklaras av växande investeringsutgifter. I den kommunala redovis-
ningen tas endast den del av investeringsutgifterna som är avskrivningar 
upp i resultaträkningen. I nationalräkenskaperna, där det finansiella 
sparandet och den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 
(också kallad Maastrichtskulden) beräknas, tas hela investerings-
utgiften upp det år den uppstår. Utvecklingen av kommunsektorns 
finansiella sparande kan medföra att staten behöver ha beredskap för 
att justera statens finansiella sparande för att respektera överskotts-
målet. I förlängningen blir det svårare för staten att uppfylla över-
skottsmålet och målet att bibehålla Maastrichtskulden inom skuld-
ankarets gränser.  

Den kommunala låneskulden har ökat markant under de senaste 
tio åren och har mätt som del av offentliga sektorns konsoliderade 
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bruttoskuld, ökat från 6,2 procent till 12,1 procent av BNP under 
perioden 2009–2019. Under samma period har statens del minskat 
från 35,5 procent till 23,4 procent av BNP.  

Ökningen av den kommunala låneskulden väcker flera frågor. En 
fråga rör riskerna i enskilda kommuner och regioner. En stor och 
växande låneskuld ökar sårbarheten för eventuella framtida räntehöj-
ningar och därmed negativa effekter på resultatnivåer eller möjlig-
heten att upprätthålla den kommunala servicen. En annan fråga 
gäller det finanspolitiska ramverket. Om kommunernas andel av 
upplåningen fortsätter att öka över tid kommer det att ställa krav på 
att staten minskar sin skuldsättning som andel av BNP. Om en sådan 
utveckling inte bedöms önskvärd kan det finnas anledning att över-
väga förändringar som begränsar kommunsektorns möjligheter att 
fortsätta att öka sin upplåning. 

5.10.2 Hur skulle ett utgiftstak utformas? 

I det här avsnittet beskrivs ett par tänkbara tillvägagångssätt för hur 
en begränsning av utgifterna för kommuner och regionen skulle 
kunna se ut. Fördelarna med ett utgiftstak på en central nivå är flera, 
exempelvis ökar möjligheterna att nå ett balansmål. Ett utgiftstak är 
också relativt enkelt att förstå och därmed att kommunicera.65 I många 
organisationer finns ett latent utgiftstryck och med ett bindande ut-
giftstak begränsas skatteuttaget och framtvingar en prioritering bland 
utgifterna. 

Utgiftstaket för staten anger en övre gräns för statsbudgetens 
utgifter för de kommande tre åren. I budgetpropositionen föreslås 
en gräns för utgifterna för det tredje året. När väl ett tak för utgif-
terna är satt har praxis varit att inte, med ett fåtal undantag, ändra 
takets nivå.  

Utformningen av ett tak skulle kunna utgå från hur stora utgif-
terna tillåts vara på sektornivå, varefter det överlämnas till kommun-
sektorn att fördela utrymmet sinsemellan. Så sker i Danmark, där 
utgifterna på sektornivå begränsas genom att staten och det danska 
kommunförbundet Kommunernes Landsforening årligen avtalar om 
en övre gräns (se avsnitt 3.7.2). Efter att den högsta nivån är satt sker 
sedan en fördelning av utgiftsutrymmet inom kommunkollektivet. 

 
65 Se Calmfors (2020) för vidare läsning. 
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De institutionella förhållandena som skulle krävas för att en lik-
nande konstruktion skulle kunna tillämpas föreligger dock inte i 
Sverige. I Danmark begränsas inte bara utgifterna utan också kom-
munsektorns skattenivå på en övergripande nivå. Vid en situation 
där en eller flera kommuner bryter mot de överenskomna nivåerna 
inträder sanktioner från staten både mot de enskilda kommuner som 
bryter mot nivån och mot kommunkollektivet som helhet. En sådan 
lösning framstår som mycket långtgående i en svensk kontext. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att staten beslutar om ett 
individuellt utgiftstak för varje kommun och region. Takets utform-
ning behöver då beakta de särskilda förutsättningar och behov som 
varje enskild kommun och region har för att kunna uppfylla sina 
åtaganden. Förutom att det vore en grannlaga uppgift förenad med 
en stor arbetsbörda att fastställa ett sådant tak, skulle det dessutom 
innebära ett stort behov av information och underlag från kommu-
ner och regioner till staten. Om staten på detta sätt skulle överta en 
del av ansvaret för kommunsektorns utgifter kan det leda till att 
kommunsektorns aktörer känner mindre ansvar för kostnadseffek-
tivitet. Det kan t.o.m. skapa ett incitament för kommuner och regio-
ner att överdriva sina utgiftsbehov. Utgiftsförändringar över tid blir 
svåra att hantera eftersom såväl mer schablonmässiga framskriv-
ningar av taket som att taket bestäms för flera år riskerar att försvåra 
beaktandet av sådana utgiftsförändringar som t.ex. beror på snabba 
demografiska förändringar. Ett centralt fastställt tak för utgifterna i 
varje kommun och region skulle slutligen också innebära en stor in-
skränkning av det kommunala självstyret. 

Båda alternativen som beskrivits ovan skulle kraftigt begränsa de 
långtgående befogenheter som kommuner och regioner har att själva 
bestämma om beskattning och nivå på utgifter.  

Till viss del har kommuner och regioner redan i dag en begräns-
ning av hur stora utgifterna får vara. Storleken på kommunernas 
utgifter bestäms i hög grad av skatteintäkterna, balanskravet och 
storleken på statens bidrag till kommunerna. Statsbidragen förfogar 
staten över redan i dag och kan därmed styra efter eget önskemål. 
Ökade kommunala utgifter kan visserligen finansieras med ett ökat 
skatteuttag, men skattesatsen ändras i praktiken sällan och oftast i 
förhållandevis små steg. Balanskravet och kravet på god ekonomisk 
hushållning utgör därmed i praktiken också förhållandevis tydliga re-
striktioner på de kommunala kostnaderna (och därmed utgifterna), 
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även om det inte handlar om ett beloppsmässigt fixerat och tydligt 
tak varje enskilt år. 

Dock tas endast investeringsutgifter upp till den delen som de 
skrivs av vilket följer av att den kommunala och regionala redovis-
ningen bygger på samma principer som den företagsekonomiska 
redovisningen. Det innebär att under perioder med en hög invester-
ingstakt kommer kommunsektorns resultat och finansiella sparande 
att divergera. En del av investeringarna är egenfinansierade, dvs. de 
finansieras med årets och tidigare års överskott. Den andel som inte 
egenfinansieras lånefinansieras i stället och finansieras av framtida 
överskott. Om det finns en vilja att reglera de utgifter som inte täcks 
av balanskravet kan en begräsning av kommunsektorns upplåning 
övervägas.  

5.10.3 Kan kommunsektorns låneskuld begränsas? 

Låneskuldens storlek och utveckling påverkas av flera sinsemellan 
oberoende faktorer. En är omfattningen av kommunens eller regio-
nens egna verksamhetsinvesteringar. En annan är storleken på kom-
munernas vidareutlåning till de kommunala bolagen. Det är vanligt 
att kommunerna tar upp egna lån för att sedan vidareutlåna medlen 
till ett bolag som de själva äger och som har behov av att investera. 
På så sätt minskas den samlade finansieringskostnaden för lånen. En 
ytterligare faktor som påverkar låneskulden är att de medel som 
placerats i långsiktig kapitalförvaltning, inte alltid används för att 
finansiera nya investeringar. Detta gäller främst vissa kommuner, 
som således befinner sig i en situation där det finns både lån och be-
tydande kapitalplaceringar samtidigt. 

Om det är önskvärt att begränsa låneskuldens storlek, t.ex. för att 
påverka utvecklingen av Maastrichtskulden, finns det vid sidan om 
ett generellt lånetak i princip tre vägar att gå, dessa är: 

• Begränsa kommunernas och regionernas egna investeringar i verk-
samhetslokaler m.m. 

• Begränsa eller förbjuda vidareutlåning till de kommunala före-
tagen. 

• Begränsa eller förbjuda upplåning för långsiktig placering i finan-
siella tillgångar. 
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Den första åtgärden har svåröverblickbara och potentiellt stora nega-
tiva konsekvenser för verksamheten i kommuner och regioner. In-
vesteringarna i den egna verksamheten drivs i första hand av demo-
grafiska faktorer och av det faktum att delar av den kommunala 
kapitalstocken börjar närma sig slutet på sin ekonomiska livslängd. 
Om regler införs som begränsar dessa investeringar riskerar det att 
leda till att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt 
eller att kommuner och regioner i stället drar på sig stora kostnader 
för underhåll och drift av en föråldrad kapitalstock. 

Den andra åtgärden har potentiellt mindre negativa konsekvenser, 
som främst består i att upplåningskostnaden för de kommunala bo-
lagen blir något högre. Till stor del kan detta motverkas genom att 
kommuner och regioner i stället går i borgen för lånen.  

Effekten av den tredje åtgärden är mer svårbedömd. Så länge av-
kastningen på placeringsportföljen, som åtminstone delvis består av 
aktier, är högre än den ränta som betalas för lånen skulle en begräns-
ning av placeringsmöjligheterna leda till en minskning av intäkterna 
som överstiger minskningen av kostnaderna och därmed till ett minskat 
utrymme för kommunal verksamhet, alternativt ett sämre resultat. 
Om förhållandet är det omvända så har begränsningen positiva effek-
ter. I ett långsiktigt tidsperspektiv har avkastningen på aktier över-
stigit den genomsnittliga upplåningsräntan med bred marginal, var-
för det hittills har visat sig vara en god affär att låna för att placera. 
Det kan dock ifrågasättas om det ligger inom ramen den kommunala 
kompetensen att ägna sig åt sådan aktiv kapitalförvaltning där det 
primära syftet är att utnyttja arbitragemöjligheter på finansmarkna-
derna. Det innebär också ett risktagande. Det har förekommit att 
börsen under enskilda år, eller t.o.m. under en följd av år, har utveck-
lats negativt. I en sådan situation finns det en risk att kommunen 
eller regionen måste höja skatten eller dra ned på verksamheten för 
att hantera konsekvenserna av det minskande värdet på placerings-
portföljen. 

För att illustrera de potentiella effekterna av de olika åtgärderna 
redovisas storleken på den kommunala vidareutlåningen respektive 
överbelåningen i placeringssyfte i två diagram nedan.  
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Figur 5.4 Låneskuld och fordringar på kommunala och regionala företag 
i Kommunsektorn 2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Statistiska centralbyrån och Kommuninvest. 

 
 
I figuren ovan redovisas låneskulden och kommunernas och regioner-
nas fordringar på de egna företagen inom koncernen. Fordringarna 
motsvarar approximativt utlåningen till de egna bolagen. Vid 2019 års 
utgång uppgick fordringarna på de kommunala och regionala före-
tagen till 319 miljarder kronor. Av de totala fordringarna i sektorn 
står kommunerna för 90 procent. Fordringarna utgör 49 procent av 
kommunernas skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. Motsvarande för regionerna är cirka 5 procent. 

Samtidig förekomst och finansiella placeringar och lån, ”över-
belåning”, har ökat under den studerade perioden och har växt från 
8 miljarder kronor till 56 miljarder kronor, en ökning med 600 pro-
cent (med 505 procent i fasta priser), se figuren nedan. Uttryckt som 
andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekono-
misk utjämning har överbelåningen också ökat kraftigt i sektorn, 
från 1 till 6 procent. För regionerna ökar andelen från 0 till 2 procent 
och för kommunerna är ökningen från 2 till 8 procent. De nivåerna 
kan sättas i relation till de totala skulderna i kommunsektorn som 
uppgår till 36 procent (58 procent inklusive koncern) av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
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Figur 5.5 ”Överbelåning” i kommuner och regioner 2007–2019 

Miljarder kronor i löpande priser 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandraget och Kommuninvest. 

5.10.4 Utredningens slutsatser 

Balanskravet omfattar, med några undantag, de utgifter som ingår i 
beräkningen av det finansiella sparandet. Den största utgiftsposten 
som inte tas upp i sin helhet i resultaträkningen är investerings-
utgifterna, där i stället avskrivningar på tidigare investeringar ingår. 
Kommunsektorns finansiella sparande har minskat över tid och de 
ökade investeringsutgifterna har varit en starkt bidragande orsak till 
det. Ett välfungerande utgiftstak skulle medföra en ökad förutsäg-
barhet om hur kommunsektorns finansiella sparande skulle utvecklas. 

Införandet av ett utgiftstak skulle innebära en inskränkning av 
det kommunala självstyret och beroende på utformning riskerar en 
sådan reform antingen att bli tandlös eller kräva en mer genomgri-
pande förändring av de institutionella förhållanden under vilka kom-
muner och regioner verkar i dag.  

Den ökade skuldsättningen i sektorn förklaras av ökade invester-
ingsutgifter i både förvaltningsorganisationen och i de kommunala 
och regionala företagen. Förutom att kommunsektorns känslighet 
för kreditrelaterade risker ökar medför den ökade belåningen att 
kommunsektorns andel av Maastrichtskulden ökar. Det finns ett par 
möjligheter att utforma en regel som begränsar upplåningen för 
kommuner och regioner, som var och en dras med ett par mer eller 
mindre tydliga negativa konsekvenser för kommunsektorn. Det är 
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mindre önskvärt att en sådan regel begränsar kommuner och regio-
ners möjlighet till investeringar i den kärnverksamheten. En något 
mindre skadlig reglering är att begränsa kommunernas och regioner-
nas vidareutlåning inom koncernen eller möjligheten att låna upp 
medel till finansiella placeringar övervägas. Det leder i sin tur till att 
påverkan på den konsoliderade bruttoskulden från kommunal för-
valtning minskar. 
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6 Utredningens förslag 

6.1 Inledning 

Utredningen ska utforma förslag som innebär att regelverket för den 
ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner ger bättre förut-
sättningar för en effektiv ekonomistyrning. En effektiv ekonomistyr-
ning bör säkra en långsiktigt hållbar utveckling av den kommunala 
verksamheten och ekonomin och stödja det finanspolitiska ram-
verket. En viktig utgångspunkt för förslagen är den bild och analys 
av problemen som utredningen har redovisat i det föregående och 
som kan sammanfattas i följande punkter:  

• Utredningen ser inte några betydande ekonomiska problem på 
övergripande sektornivå för kommuner och regioner. 

• Kommunsektorn har sammantaget genererat ett överskott (årets 
resultat) under de senaste 15 åren. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktel-
ser, i kommuner och regioner har förbättrats sedan 2000. 

Det finns samtidigt kommuner och regioner som har haft en väsent-
ligt sämre utveckling, trots en följd av goda år för den svenska eko-
nomin, och vissa har inte kunnat möta kravet på en god ekonomisk 
hushållning. Vissa kommuner och regioner har i en del fall heller inte 
klarat balanskravet, ibland vid upprepade tillfällen, och vissa har 
åberopat synnerliga skäl utifrån grunder som inte alltid ligger i linje 
med vad utredningen uppfattar varit lagstiftarens intentioner. Det 
finansiella sparandet i sektorn har också blivit allt sämre och låneskul-
den har ökat markant. Samtidigt kommer pensionsutbetalningarna 
avseende ansvarsförbindelsen, som belastar resultatet, att minska 
framöver och det frigjorda utrymmet kan användas till sparande och 
amortering av låneskulden. 
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Regelverket för den ekonomiska förvaltningen har i huvudsak 
god legitimitet i kommuner och regioner, även om det finns många 
synpunkter på enskildheter. 

Mot denna bakgrund bedömer utredning att regelverket inte 
behöver reformeras i grunden. Regelverket behöver dock bli tyd-
ligare på en rad punkter, bl.a. när det gäller kraven på långsiktighet 
och den övergripande målsättningen för den ekonomiska förvalt-
ningen, dvs. god ekonomisk hushållning. Regelverket behöver också 
bli mer transparent och flexibelt. Vidare behöver de mekanismer 
som ska säkra att regelverket följs och får genomslag stärkas, så att 
frågor om ekonomisk hållbarhet på sikt får en större plats på den 
politiska agendan i alla kommuner och regioner. Slutligen kan förut-
sättningarna för ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande i kom-
muner och regioner stärkas om statens agerande relativt kommun-
sektorn och dialogen mellan staten och sektorn förändras.  

I detta kapitel presenteras utredningens bedömningar och förslag. 

6.2 Vikten av goda planeringsförutsättningar 

Utredningens bedömning: Goda planeringsförutsättningar är 
grundläggande för att kommuner och regioner ska kunna agera 
långsiktigt och ansvarsfullt och därigenom bedriva en effektiv 
ekonomistyrning. 

Skälen för utredningens bedömning  

Inledning 

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner påverkas av 
många faktorer, såväl inom organisationen som i omvärlden. Eko-
nomistyrningen främjas av stabila planeringsförutsättningar. Förut-
sättningarna för ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande i kom-
muner och regioner är bl.a. avhängiga statens agerande gentemot 
kommunsektorn och dialogen mellan staten och sektorn. 

Samtidigt måste styrningen också kunna anpassas till oförutsedda 
och ibland snabba förändringar som sker i omvärlden, på såväl lokal 
som nationell och global nivå. Under senare år har hela den offent-
liga verksamheten i Sverige haft att hantera stora utmaningar bl.a. 
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flyktingkris, personalbrist och ett ökat tryck på vård och omsorg 
samt en global pandemi. Dessa händelser har utsatt samhällssyste-
men på olika nivå för stora prövningar och har också påverkat styr-
ning och samverkan mellan staten och kommuner och regioner. Det 
finns mycket som talar för att det kommer fler utmaningar framöver. 
En möjlig slutsats av detta är att tanken om att skapa och upprätt-
hålla stabila planeringsförutsättningar rent generellt är möjlig endast i 
teorin. Samtidigt finns det ändå vissa möjliga förändringar som skulle 
underlätta planeringen och som har goda förutsättningar att fungera 
under ett förhållandevis brett spektrum av framtida scenarier. 

Under senare år har många nya riktade statsbidrag tillkommit och 
stora förändringar har gjorts i de generella bidragen. Sammantaget 
innebär de olika statsbidragen ett betydande tillskott till budgeten i 
kommuner och regioner. Samtidigt resulterar skillnaderna i tiden 
mellan den statliga och de kommunala budgetprocesserna i att riks-
dagens beslut om de statliga bidragen fattas i ett skede när de kom-
munala budgetprocesserna sedan länge är avslutade. För kommunerna 
och regionerna blir det också oklart om de kommer att få ett nytt 
eller förlängt statsbidrag, eftersom beslut om statsbidrag fattas år för 
år. Till följd av de tidigare nämnda utmaningarna på senare tid har 
dessutom antalet statliga extra ändringsbudgetar ökat, där många nya 
ekonomiska satsningar har presenterats under löpande år.  

Sammantaget har de redovisade förhållandena försvårat en effek-
tiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. 

Regeringens syn på styrning och statsbidrag 

I den senaste budgetpropositionen1 har regeringen redovisat sin syn 
på den fortsatta utvecklingen av statens styrning av kommunsektorn. 
Utgångspunkten är att staten, kommunerna och regionerna har ett 
gemensamt ansvar att skapa goda förutsättningar för effektiva kom-
munala verksamheter som erbjuder service av god kvalitet i hela 
landet. Statens styrning syftar till att få genomslag för nationella mål 
och ambitioner. Samtidigt framhålls att styrningen behöver ge kom-
munsektorn goda planeringsförutsättningar och skapa utrymme för 
regional och lokal anpassning och utveckling.  

 
1 Prop. 2020/21:100 utgiftsområde 25 s. 23 ff. 
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Statens styrning ska enligt regeringen präglas av tillit och inte 
försvåra effektiviseringsarbete i kommuner och regioner. Regeringen 
arbetar enligt propositionen kontinuerligt med att utveckla och för-
bättra statens styrning av kommunsektorn, bl.a. genom att Stats-
kontoret har fått i uppdrag att följa utvecklingen av styrningen. 

När det gäller riktade statsbidrag som styrmedel anser regeringen 
att generella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska 
styrningen av kommunsektorn, men att det också finns ett fortsatt 
behov av att staten ersätter kommunerna och regionerna för kost-
nader inom vissa områden och i viss utsträckning riktar statsbidrag 
till specifika områden med stora utvecklingsbehov. De riktade stats-
bidragen har ökat i antal och omfattning över tid. Enligt regeringen 
kan en förenklad utformning av och process för utbetalning av dessa 
bidrag, en förbättrad framförhållning samt en mindre mängd bidrag 
underlätta för kommuner, regioner och enskilda huvudmän att ta del 
av riktade satsningar.  

Mot denna bakgrund avser regeringen att fortsätta arbetet med 
att utveckla en mer strategisk styrning med riktade statsbidrag, bl.a. 
genom att minska antalet, se över möjligheterna att förenkla utform-
ningen av dessa, minska administrationen och utveckla en mer effek-
tiv bidragshantering.  

SKR:s rapport om riktade statsbidrag 

SKR har nyligen presenterat en rapport2 om hur statsbidragen ska ge 
bäst effekt. SKR framhåller att den statliga styrningen har kommit 
att bli alltmer omfattande och detaljerad och att de riktade, detalj-
styrande och tillfälliga statsbidragen varit en starkt bidragande fak-
tor, trots regeringens löften om att de snarare behöver bli färre och 
minska i omfattning. SKR har länge drivit frågan om mer generella 
och färre riktade statsbidrag till kommuner och regioner för att upp-
nå långsiktiga stabila planeringsförutsättningar och nyttja de statliga 
resurserna mer effektivt. Inte minst är det enligt SKR en avgörande 
faktor när behoven av välfärd ökar i snabbare takt än intäkterna från 
den arbetsföra befolkningen. Synsättet har enligt SKR en bred poli-
tisk förankring, men ändå fortsätter de riktade statsbidragen att vara 
en betydande del av tillskotten till sektorn. I sin rapport ger SKR en 
översiktlig bild av de riktade statsbidragens utveckling och konse-

 
2 SKR (2021c). 
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kvenser samt redovisar resultatet av en undersökning riktad till ord-
föranden i kommun- och regionstyrelser. SKR ger också förslag på 
åtgärder för att statsbidragen ska ge bästa möjliga välfärd utifrån 
medborgarens behov. Bland annat föreslås att statsbidragen i första 
hand ska vara generella samt att de ska komma med god framför-
hållning så att kommuner och regioner kan planera sin verksamhet 
och använda medlen effektivt. 

Utredningens slutsatser 

Utredningen noterar utifrån vad som redovisats ovan att det i ganska 
stor utsträckning och i princip finns en samsyn mellan regeringen 
och SKR när det gäller inriktningen av statsbidragen som styrmedel. 

Utredningen instämmer i det som många kommuner och regioner 
framhåller om att tidiga besked om statliga insatser ger betydligt bättre 
förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning och att insatserna där-
igenom får större genomslag. Utredningen ser samtidigt att den statliga 
budgetprocessen svårligen kan anpassas efter de kommunala processerna. 

Utredningens bedömning är ändå att förutsättningarna för en 
effektiv ekonomistyrning skulle förbättras väsentligt om regeringen, 
i högre utsträckning än i dag, redan i vårpropositionen kan informera 
om huvuddelen av de ekonomiska satsningar som ska göras inom 
kommuner och regioners verksamhet nästkommande budgetår och 
även i ett treårsperspektiv. Utredningen ser också att det finns en 
stor förbättringspotential på kort sikt när det gäller den närmare ut-
formningen av styrningen med riktade statsbidrag. 

6.3 God kommunal hushållning  

6.3.1 God kommunal hushållning i ekonomi och verksamhet  

Utredningens förslag: Kommuner och regioner ska ha en god 
kommunal hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 
som bedrivs genom hel- och delägda kommunala bolag, kom-
munala stiftelser och föreningar.  

God kommunal hushållning innebär att kommuner och regioner 
ska förvalta sin ekonomi på ett sådant sätt att en betryggande säker-
het och en långsiktig ekonomisk hållbarhet uppnås samt utforma sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och uppnå en hög effektivitet.   
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Skälen för utredningens förslag 

God ekonomisk hushållning blir god kommunal hushållning  

Kommuner och regioner ska enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Bestämmelsen inne-
håller inte någon närmare beskrivning av vad detta krav innefattar. 
När bestämmelsen infördes i 1991 års kommunallag angavs dock i 
förarbetena vissa exempel både på vad som är att anse som god 
ekonomisk hushållning och vad som inte är det (se avsnitt 5.2.2). 
Kravet på god ekonomisk hushållning är en målsättningsregel och 
utgör en viktig förutsättning för en effektiv verksamhet i kommuner 
och regioner. Enligt förarbetena hör det till god ekonomisk hus-
hållning att sett över någon tid av inte alltför lång varaktighet ha 
balans mellan inkomster och utgifter samt att verksamheten utövas 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt.3 Vidare utgör kraven som uppställs på förvaltning av medel i 
11 kap. 2 § kommunallagen en del av god ekonomisk hushållning.4 
För statens verksamhet finns i 1 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) ett 
krav med liknande innebörd som innebär att staten i sin verksamhet 
ska eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning.5 

Det är viktigt att kravet på god ekonomisk hushållning är ut-
format så att det ger tillräcklig stadga åt den ekonomiska styrning 
som kommuner och regioner själva är ansvariga för att utöva. Mot 
den bakgrunden har utredningen i uppdrag att föreslå hur kravet på 
god ekonomisk hushållning bör vara utformat.  

Utredningen har inom ramen för de kartläggningar och analyser 
som utförts kunnat konstatera att kravet på god ekonomisk hus-
hållning visserligen är känt och etablerat men att det samtidigt också 
uppfattas som otydligt och svårtolkat samt att kommunernas och 
regionernas tillämpning av bestämmelsen skiljer sig åt avsevärt (se 
avsnitt 5.2.3). Utredningen kan vidare konstatera att begreppet god 
ekonomisk hushållning i sig uppfattas som otydligt då orden eko-
nomisk och hushållning delvis har samma innebörd. Att hushålla be-
tyder just att sköta sin ekonomi och att vara sparsam. 

 
3 Prop. 1990/91:117, s. 211, prop. 2016/17:171, s. 423. 
4 Prop. 2016/17:171, s. 423. 
5 Kravet på att eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning, som uppställs i 1 kap. 3 § 
budgetlagen infördes 1997 vid ikraftträdandet av dåvarande lagen (1996:1059) om statsbudgeten. 
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Utredningen anser mot denna bakgrund att det nuvarande be-
greppet god ekonomisk hushållning bör ersättas med begreppet god 
kommunal hushållning. God kommunal hushållning markerar vikten 
av att inom ekonomistyrningen beakta både den kommunala ekono-
min och verksamheten. Syftet med att ta bort ekonomisk i begreppet 
god ekonomisk hushållning ska dock inte uppfattas som att det 
ekonomiska perspektivet bör tonas ned, tvärtom utgör de ekono-
miska förutsättningarna alltjämt en yttre ram för verksamheten. Be-
greppet god kommunal hushållning ska vidare innefatta och betona 
vikten av att medel och tillgångar hanteras väl. Detta ligger också i 
linje med innebörden av det krav på god hushållning för den statliga 
verksamheten som framgår av budgetlagen.  

Krav på betryggande säkerhet och långsiktig hållbarhet för ekonomin  

I kravet på en god kommunal hushållning ingår ett ekonomiskt per-
spektiv, vilket också innefattar medelsförvaltningen. För ekonomin 
bör krav uppställas på att denna ska sköts på ett sådant sätt att en 
betryggande säkerhet och en långsiktig ekonomisk hållbarhet uppnås. 
Kravet på betryggande säkerhet utgör ett av de krav som i dag upp-
ställs avseende medelsförvaltningen i 11 kap. 2 § kommunallagen.  

Innebörden av det nuvarande kravet på betryggande säkerhet är 
att de kommunala medel som finns inte ska riskeras genom placer-
ingar som är alltför riskfyllda eller svårbedömda från rättslig syn-
punkt.6 Utredningen anser att detta krav på medelsförvaltningen är 
relevant även för ekonomistyrningen i vidare bemärkelse och att det 
är viktigt att kommuner och regioner inom ramen för sin ekonomi-
styrning har en god överblick och kontroll över olika risker som kan 
finnas i verksamheten, inklusive de kommunala företagen. Kraven på 
medelsförvaltningen och ekonomin i övrigt bör därför regleras sam-
lat. Utredningen anser inte att det fokus som i dag i vissa fall kan 
ligga på finansiella placeringar med hög avkastning, vilka kan vara 
förenade med ett högt risktagande, i normalfallet bör utgöra en del i 
en god kommunal hushållning. Därför bör kravet på god avkastning 
som finns i 11 kap. 2 § kommunallagen tas bort i syfte att i stället 
skifta inriktningen för ekonomistyrningen mot en högre grad av 
långsiktighet och ekonomisk hållbarhet.  

 
6 Prop. 1990/91:117, s. 211, prop. 2016/17:171, s. 423. 
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Kravet på långsiktig ekonomisk hållbarhet är enligt utredningen 
synonymt med en ekonomisk förvaltning där en allmän utgångs-
punkt är den sedan tidigare etablerade principen om att varje gene-
ration själv ska bära kostnaderna för den service som den konsu-
merar.7 Det är således viktigt att anlägga ett långsiktigt perspektiv 
inom ekonomistyrningen. Det innebär t.ex. att kommuners och re-
gioners överskott (resultat) måste vara tillräckligt stort för att mot-
svarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande 
generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.  

I syfte att ge stadga till det allmänt formulerade kravet på god 
kommunal hushållning tydliggörs i lagstiftningen att en god kom-
munal hushållning också innebär att iaktta kraven på betryggande 
säkerhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet för ekonomin. För att 
underlätta och säkerställa att dessa krav får ett större och bredare 
genomslag än det nu gällande kravet på en god ekonomisk hushåll-
ning föreslår utredningen att det ska finnas en koppling till innehål-
let i programmet för god kommunal hushållning. Programmet ska 
bl.a. innehålla mål och riktlinjer för hur en god kommunal hushåll-
ning kan nås (se avsnitt 6.3.3). 

Ändamålsenlighet och hög effektivitet i verksamheten 

I kravet på god ekonomisk hushållning för kommuner och regioner 
ingår i dag perspektivet att verksamheten ska bedrivas på ett ända-
målsenligt sätt. Delvis samma perspektiv kan för statens del sägas 
rymmas i kravet, som uppställs i budgetlagen, att eftersträva hög 
effektivitet, även om större betoning läggs på effektivitet än på en 
ändamålsenlig verksamhet. Trots att det är viktigt med en hög pro-
duktivitet och effektivitet i verksamheten även för kommuner och 
regioner, så finns det andra perspektiv som bör ges motsvarande ut-
rymme. Till exempel är det för den kommunala verksamheten viktigt 
med god regelefterlevnad samt hög kvalitet i verksamheten, särskilt 
med beaktande av kommuners och regioners omfattande uppdrag att 
tillhandahålla välfärdstjänster. Därmed är det enligt utredningen inte 
lämpligt att i lag uppställa ett krav som uteslutande är inriktat på hög 
effektivitet för den kommunala verksamheten. 

 
7 Prop. 1990/91:117, s. 109. 
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Kommuner och regioner har ett långtgående eget finansierings-
ansvar för sin verksamhet. En grundförutsättning för den kommu-
nala verksamheten är att den ska bedrivas inom ramen för tillgängliga 
resurser. Vidare ska verksamheten utformas i enlighet med de be-
stämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten 
samt i enlighet med fullmäktiges beslut. Även om verksamheten i 
kommuner och regioner är underställd statens styrning, bl.a. genom 
den speciallagstiftning som finns inom stora delar av de kommunala 
kärnverksamheterna, finns generellt sett ett visst mått av kommunalt 
handlingsutrymme som möjliggör lokal anpassning i syfte att hitta 
effektiva lösningar. Därmed bör också krav inom ekonomistyr-
ningen kunna ställas på att resultatet av verksamheten ska stå i rimlig 
proportion till resursförbrukningen och att verksamheten på så sätt 
är ändamålsenligt utformad.  

Utredningen anser mot denna bakgrund att i kravet på god kom-
munal hushållning ska det ingå ett verksamhetsperspektiv och att det 
inom ramen för detta perspektiv ska ställas krav på att verksamheten 
ska utformas på ett ändamålsenligt sätt och att en hög effektivitet ska 
uppnås. Begreppen ändamålsenlig och effektiv går delvis i varandra 
men speglar två olika men nödvändiga perspektiv på den önskvärda 
utvecklingen av verksamheten. Ändamålsenlighet handlar bl.a. om 
att verksamheten är inriktad på de mål som gäller för den samt på 
lämplighet, användbarhet och funktionsduglighet medan effektivitet 
snarare fokuserar på att få värde för insatta resurser i förhållande till 
uppsatta mål. I syfte att markera vikten av att verksamheten i möj-
ligaste mån anpassas till tillgängliga resurser på lång sikt föreslår ut-
redningen också att det införs ett krav på att i programmet för god 
kommunal hushållning beskriva de konsekvenser för verksamheten 
som följer av de mål som angivits för bl.a. årets resultat, soliditet in-
klusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser och självfinan-
sieringsgrad (se avsnitt 6.3.6).  

Kraven på effektivitet och ändamålsenlighet ansluter vidare både 
till bestämmelsen i 6 kap. 6 § kommunallagen om nämndernas an-
svar för den egna verksamheten och till kravet i 1 kap. 3 § budget-
lagen på att eftersträva en hög effektivitet i verksamheten. Kraven på 
ändamålsenlighet och effektivitet korresponderar vidare med de 
kommunala revisorernas granskningsuppdrag enligt 12 kap. 1 § andra 
stycket kommunallagen.  
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Utredningen har inom ramen för sina kartläggningar och analyser 
erfarit att många kommuner och regioner ser svårigheter med att 
integrera styrningen av verksamheten med styrningen av ekonomin 
samtidigt som detta sannolikt är en viktig framgångsfaktor för en 
hållbar ekonomi. Utredningen har emellertid i sitt arbete och i sina 
förslag fokuserat framför allt på de ekonomiska dimensionerna i 
styrningen för att dessa frågor ska få ett tillräckligt stort utrymme 
på den politiska dagordningen. Det finns en omfattande reglering i 
form av speciallagstiftning, som ställer krav på den verksamhet som 
kommuner och regioner bedriver, medan 11 kap. om Ekonomisk 
förvaltning i kommunallagen i princip är den enda reglering som tyd-
liggör ansvaret för den ekonomiska dimensionen i styrningen. Det 
är också utredningens bedömning att en fördjupning i den del av 
styrningen som avser verksamheten är betydligt mer komplex än vad 
som varit möjligt att göra inom ramen för detta utredningsarbete.  

Kravet på god kommunal hushållning omfattar  
även andra juridiska personer  

Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen omfattar kravet på god ekono-
misk hushållning även sådan verksamhet som bedrivs genom sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen. Detta 
innebär att exempelvis kommunens eller regionens hel- och delägda 
bolag samt kommunala stiftelser och föreningar omfattas av kravet 
på god ekonomisk hushållning. Detta motiverades i bestämmelsens 
förarbeten bl.a. utifrån vikten av en ekonomisk helhetssyn samt att 
kommuner och regioner uppmärksammar, analyserar och bedömer 
de ökade risker som följer av att operera på en avreglerad marknad, 
både på kort och på lång sikt.8  

Utredningen anser att god kommunal hushållning ska prägla all 
verksamhet oavsett förvaltnings- eller organisationsform. Det är 
kommunen och regionen som ska säkerställa att ekonomistyrningen 
av de juridiska personer som sköter kommunala angelägenheter är 
ändamålsenlig och att förvaltningen av offentliga medel präglas av 
långsiktig ekonomisk hållbarhet och säkerhet. Detta gäller oavsett 
hur stor ägarandelen i en juridisk person är. 

 
8 Prop. 1999/2000:115, s. 27. 
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Kommuner och regioner har en långtgående organisationsfrihet, 
vilket innebär att den kommunala verksamheten kan förläggas i 
strukturer som innefattar många olika juridiska personer, som ägs 
helt eller delvis av kommunen eller regionen. Uppdelning av ansvar 
kan därmed också variera i olika kommuner och regioner. Om en 
juridisk person ägs av en kommun eller region omfattas verksam-
heten också av kravet på god kommunal hushållning, oavsett vad det 
är för verksamhet eller hur den finansieras. Verksamheter som finan-
sieras av exempelvis skatteintäkter, hyror, taxor, avgifter eller via 
andra externa intäkter omfattas alltså.  

Det bör alltid finnas ett helhetsgrepp i ekonomistyrningen utifrån 
ett övergripande perspektiv. Samtliga delar i den kommunala organisa-
tionen har en viktig uppgift att fylla och därmed potential att bidra 
positivt till kommunens och regionens verksamhet och ekonomi. Sam-
tidigt finns även en möjlighet att de kan utgöra en risk och ekonomisk 
belastning för ägaren. Det är därför viktigt att ta ställning till och 
hantera finansiella och operationella risker och säkerställa att de upp-
satta målen för de juridiska personer som ingår i den kommunala orga-
nisationen understödjer kommunens eller regionens långsiktiga mål. 

En kommun eller region bör enligt utredningen inte kunna kringgå 
kravet på att uppnå en god kommunal hushållning genom att placera 
ansvaret för en verksamhet i en organisation som ur styrningssyn-
punkt är komplicerad att utöva kontroll och uppsikt över. Ägaren, i 
detta fall kommunen eller regionen, behöver säkerställa insyn i och 
inflytande över de beslut som fattas, i synnerhet om besluten riske-
rar att påverka ekonomin hos ägaren, även i de fall då kommunen 
eller regionen är en minoritetsägare. En aktiv ägarstyrning, uppfölj-
ning av och uppsikt över företagen, som om de utgör en del av den 
egna förvaltningsorganisationen, bör eftersträvas. En styrning enbart 
via ägardirektiv kan tendera att bli alltför passiv. 

Utredningen anser mot denna bakgrund och utifrån samma skäl 
som anförts tidigare, att kravet på god kommunal hushållning också 
ska omfatta sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ kom-
munallagen.  
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6.3.2 Program för god kommunal hushållning  

Utredningens förslag: Fullmäktige ska varje mandatperiod anta 
ett program för god kommunal hushållning, som omfattar minst 
tio år, för kommunen eller regionen samt hel- och delägda kom-
munala bolag, kommunala stiftelser och föreningar.  

Skälen för utredningens förslag 

Nuvarande krav på riktlinjer inom den ekonomiska förvaltningen 

I anslutning till kravet på god ekonomisk hushållning uppställs krav 
på att fullmäktige enligt 11 kap. 1 § andra meningen kommunallagen 
ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kom-
munen eller regionen. Någon närmare beskrivning av innehållet i 
riktlinjerna ges inte i bestämmelsen, men av förarbetena framgår att 
riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hus-
hållning innebär för kommunen respektive regionen. Vidare anges 
att kravet på riktlinjer är ägnat att ge stadga åt den nödvändiga fram-
förhållningen på längre sikt.9 Om kommunen eller regionen har en 
resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna för god ekonomisk hus-
hållning även omfatta hanteringen av den. Vidare uppställs i 11 kap. 
3 § kommunallagen krav på att fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för medelsförvaltningen. Utöver detta ska fullmäktige även, enligt 
11 kap. 4 § kommunallagen besluta om riktlinjer för förvaltningen 
av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  

Utifrån den kartläggning och analys som utredningen genomfört 
samt den genomgång av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
som gjorts av utredningen (se avsnitt 5.2) kan konstateras att det 
finns ett antal kommuner och regioner som inte har beslutat om 
särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning och som därmed 
inte uppfyller lagens krav i detta avseende. Det är också tydligt att 
det finns en stor osäkerhet kring hur lagen ska tillämpas, särskilt 
avseende riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och innehållet 
i dessa. Kartläggningen har också visat att det långsiktiga perspek-
tivet i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ofta har saknats 
samtidigt som just långsiktigheten av många parter lyfts fram som 

 
9 Prop. 2016/17:171, s. 423, prop. 2011/12:172, s. 31. 
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central för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Samman-
taget anser utredningen därmed att syftet med att införa riktlinjer, 
dvs. att ge stadga åt kravet på god ekonomisk hushållning, inte kan 
anses ha tillgodosetts i tillräckligt stor utsträckning. 

Många kommuner och regioner har också beslutade riktlinjer för 
medelsförvaltning och förvaltning av pensionsmedel samt resultat-
utjämningsreserver. Dessa riktlinjer är i många fall svåra att särskilja 
från övriga styrdokument och varierar kraftigt i innehåll och ambi-
tionsnivå. De olika riktlinjerna är inte heller alltid synkroniserade sins-
emellan, trots att de alla, enligt utredningens uppfattning, bör under-
stödja det övergripande kravet på en god ekonomisk hushållning.  

Sammanfattningsvis är de riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning som utredningen har tagit del av mycket olika till sin karaktär. 
Vissa är av mer visionär karaktär medan andra endast innehåller an-
visningar kring beslutsprocesser och/eller hänvisningar till förarbets-
uttalanden. I många fall är det också oklart hur de ansluter till den 
långsiktiga ekonomistyrningen i den egna kommunen eller regionen. 
Det är vidare relativt ofta oklart hur de särskilda riktlinjerna om 
medelsförvaltning, förvaltning av pensionsmedel och resultatutjäm-
ningsreserver ansluter till den övergripande riktlinjen om god eko-
nomisk hushållning. Detta kan i vissa fall leda till ett missriktat fokus 
på enskilda delar av den ekonomiska styrningen. Det är enligt utred-
ningen tveksamt om nuvarande krav på riktlinjer gagnar en effektiv 
ekonomistyrning tillräckligt väl. 

Ett samlat program för god kommunal hushållning 

Mot bakgrund av ovanstående problembild anser utredningen att det 
finns anledning att ersätta samtliga riktlinjer inom ramen för den 
ekonomiska förvaltningen med ett samlat program för god kom-
munal hushållning. Programmet ska skapa bättre förutsättningar för 
att utifrån lokala förhållanden inta ett mer långsiktigt och samman-
hållet förhållningssätt i den ekonomiska styrningen, med en tydligare 
koppling till det övergripande kravet på god kommunal hushållning. 

Utifrån den lagtekniska översyn som genomfördes i samband 
med införandet av den nu gällande kommunallagen ska begreppen 
riktlinje eller program användas för instruktioner för hur verksam-
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heten ska bedrivas i olika avseenden.10 Användningen av begreppet 
program ansluter vidare till samma systematik som finns i 5 kap. 3 § 
kommunallagen sedan tidigare, där krav uppställs på att fullmäktige 
varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för 
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

Utredningens förslag innebär att programmet för god kommunal 
hushållning ersätter de fyra riktlinjer som i dag är reglerade i 11 kap. 
kommunallagen, dvs. krav på riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning och riktlinjer för resultatutjämningsreserv enligt 1 §, riktlinjer 
för medelsförvaltning enligt 3 § och riktlinjer för förvaltningen av 
medel avsatta för pensionsförpliktelser enligt 4 §.  

Övergången från begreppet riktlinje till program syftar också till 
att markera att det handlar om ett särskilt dokument och ett beslut 
som ska tas fristående från de mål och planer som beslutas inom 
ramen för budgeten enligt 11 kap. 6 § kommunallagen. Genom att 
särskilja programmet för god kommunal hushållning från det årliga 
budgetbeslutet finns det sannolikt bättre förutsättningar att en poli-
tisk enighet kan uppnås, även över parti- och blockgränser, eftersom 
den politiska oenighet som kan prägla budgetbeslutet inte behöver 
överföras på det mer långsiktiga programmet för god kommunal 
hushållning.  

Programmet för god kommunal hushållning  
ska vara långsiktigt och aktuellt 

En bärande tanke inom offentlig ekonomisk förvaltning och styr-
ning är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Det är därför viktigt att anlägga ett långsiktigt 
perspektiv, men det ska samtidigt vara möjligt att göra tillförlitliga 
antaganden och prognoser för sådana långsiktiga ställningstaganden 
och mål. En lämplig avvägning krävs därför mellan vilka krav på lång-
siktighet som ställs och möjligheten att knyta samman kortsiktiga be-
slut med den långsiktiga inriktningen på den ekonomiska styrningen.  

Trots de svårigheter som finns med att hitta en lämplig avvägning 
mellan långsiktighet å ena sidan och den praktiska tillämpningen i 
det kortsiktiga perspektivet å andra sidan, anser utredningen att det 
är viktigt att det finns en i tid angiven planeringshorisont för pro-

 
10 Prop. 2016/17:171, s. 280. 
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grammet för god kommunal hushållning. Inom ramen för de kart-
läggningar och analyser som utredningen genomfört framgår att det 
ettåriga perspektivet, knutet till bl.a. budget och balanskrav, domi-
nerar och att de beslut som fattas inte i tillräcklig grad relateras till 
mer långsiktiga överväganden. Utredningen föreslår därför att pro-
grammet för god kommunal hushållning ska omfatta minst tio år. 
En sådan tidshorisont, som sträcker sig bortom den aktuella mandat-
perioden, säkerställer långsiktighet och minskar incitamentet till kort-
siktiga beslut, exempelvis inför en valrörelse. Det är också viktigt att 
det långsiktiga perspektivet verkligen blir styrande även på kort sikt.  

Det är dock samtidigt viktigt att programmet kontinuerligt revi-
deras och uppdateras utifrån gällande förutsättningar för att behålla 
sin aktualitet. Därför uppställs krav på att fullmäktige ska anta ett pro-
gram minst en gång varje mandatperiod. Därmed inrättas ett system 
med ett rullande tioårigt program som förnyas minst vart fjärde år. 
Det finns inte något som hindrar att fullmäktige antar ett program 
för god kommunal hushållning fler än en gång under samma man-
datperiod, t.ex. om det skulle inträffa händelser som i grunden för-
ändrar förutsättningarna för de långsiktiga ekonomiska målen. 

Programmet för god kommunal hushållning ska omfatta 
andra juridiska personer  

Kravet på god ekonomisk hushållning omfattar enligt 11 kap. 1 § 
kommunallagen även sådan verksamhet som bedrivs genom sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen. Vidare 
framgår av samma bestämmelse att fullmäktige ska anta riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen.  

I detta avseende har utredningen kunnat se att det endast i undan-
tagsfall förekommer att andra juridiska personer inkluderas i rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning och att det inte heller är 
vanligt att sätta ekonomiska mål för kommunen eller regionen samt 
dess företag som en helhet (se avsnitt 5.2.3).  

Därför bör det enligt utredningen tydligt framgå att det före-
slagna programmet för god kommunal hushållning även ska omfatta 
sådan verksamhet som bedrivs genom hel- och delägda kommunala 
bolag samt kommunala stiftelser och föreningar. 
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Kommunalförbund, gemensamma nämnder och privata utförare 

I 9 kap. kommunallagen finns bestämmelser om kommunalförbund 
och gemensamma nämnder. Enligt 9 kap. 2 § kommunallagen ska, 
om inget annat anges i kommunallagen, samma bestämmelser som 
gäller för kommuner och regioner också tillämpas för kommunal-
förbund. Det innebär att det föreslagna programmet för god kom-
munal hushållning även ska antas av kommunalförbund.  

I de fall då det är lämpligt och möjligt, anser utredningen att 
kommunens eller regionens program för god kommunal hushållning 
även bör omfatta dessa organisationer. Viktigt är då att eventuell 
överlappning av programmen beslutade av kommunalförbund respek-
tive kommunen eller regionen hanteras och att programmen inte 
innehåller motstridiga mål och riktlinjer.  

Enligt 9 kap. 23 § kommunallagen ska samma bestämmelser som 
gäller för nämnder enligt kommunallagen, gälla en gemensam nämnd. 
Detta innebär att gemensamma nämnder inkluderas i kommunens 
eller regionens program för god kommunal hushållning. 

Uppföljning av och insyn i privata utförares verksamhet, där kom-
munen eller regionen inte är ägare, ligger utanför den kommunala 
ägarstyrningen. Kontroll och uppföljning avseende sådana kommunala 
angelägenheter, vars skötsel har lämnats över till privata utförare genom 
avtal, regleras i 3 kap. 5 § samt i 10 kap. 7–9 §§ kommunallagen.  

6.3.3 Programmet för god kommunal hushållning 
ska innehålla mål och riktlinjer 

Utredningens förslag: Programmet för god kommunal hushåll-
ning ska innehålla mål och riktlinjer för hur kravet på en god 
kommunal hushållning kan nås.  

 
Skälen för utredningens förslag: I syfte att komma till rätta med 
den osäkerhet som finns kring tillämpningen av dagens bestämmel-
ser om olika krav på riktlinjer inom den ekonomiska förvaltningen 
samt de variationer i innehåll och ambitionsnivå som utredningen 
kunnat identifiera, finns skäl att uppställa vissa krav på innehållet i 
programmet för god kommunal hushållning.  
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Programmet är ett dokument som bör ges en hög politisk dignitet 
och ska bestå dels av mål, vilka ger programmet en tydligt framåt-
blickande karaktär, dels av riktlinjer för ställningstaganden i olika 
frågor. Riktlinjerna kan också syfta till att konkretisera kommunens 
eller regionens arbete med att uppnå sina uppställda mål och att upp-
nå en god kommunal hushållning. Utöver mål och riktlinjer ska pro-
grammet innehålla en beskrivning av de konsekvenser för verksam-
heten som följer av de ekonomiska målen i programmet. Programmet 
får även innehålla andra mål, riktlinjer och övriga ställningstaganden 
som kommuner och regioner anser nödvändiga (se avsnitt 6.3.4, 
6.3.5 och 6.3.6).  

Programmet bör utgå från en analys av kommande behov och 
förutsättningar, t.ex. utifrån befolkningsutvecklingen. Innehållet i 
programmet för god kommunal hushållning, har vidare en direkt 
koppling till innehållet i budgeten. Utredningen föreslår att budgeten 
även fortsättningsvis ska innehålla en plan för verksamheten på ett år 
och en plan för ekonomin på tre år. I dessa planer ska mål för plan-
perioden anges som utgår från programmet för god kommunal hus-
hållning (se avsnitt 6.7.1).  

Ett exempel på ett möjligt innehåll i ett sådant program för god 
kommunal hushållning, som utredningen föreslår, redovisas i bilaga 2. 
Transparens, insyn och nationell uppföljning underlättas om pro-
grammen följer en enhetlig struktur, har likartat innehåll och tar 
ställning till vissa bestämda nyckelfrågor. 

6.3.4 Mål för ekonomin i programmet för god kommunal 
hushållning  

Utredningens förslag: Programmet för god kommunal hushåll-
ning ska minst innehålla mål för  

1. årets resultat,  

2. soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser,  

3. självfinansieringsgrad av investeringar, och 

4.  låneskuld.  
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Skälen för utredningens förslag 

Viktiga ekonomiska överväganden inom god kommunal hushållning 

Utredningen har i de föregående avsnitten beskrivit hur den ekono-
miska styrningen mot en god kommunal hushållning kan förstärkas 
genom tydligare krav på innehållet i kommuners och regioners pro-
gram för god kommunal hushållning. Programmet föreslås bl.a. inne-
hålla vissa ekonomiska mål. Utredningen har visat att det i dag finns 
förbättringsmöjligheter t.ex. när det gäller långsiktigheten i och sam-
mansättningen av de ekonomiska målen. Utredningens förslag syftar 
till att varje kommun och region, utifrån sina egna förutsättningar, 
ska formulera mål som avser en period om tio år. I detta ingår också 
ställningstaganden till målnivåer. 

Målen ska omfatta flera olika ekonomiska dimensioner av god 
kommunal hushållning i syfte att säkerställa att ett långsiktigt hel-
hetsperspektiv anläggs inom den ekonomiska styrningen. 

God kommunal hushållning innebär bl.a. att varje kommun och 
region, utifrån sina förutsättningar, förvaltar sin ekonomi på ett så-
dant sätt att en betryggande säkerhet och en långsiktig ekonomisk 
hållbarhet uppnås. För många kommuner och regioner är några av 
de viktigaste frågorna i dag hur soliditeten och kontrollen över 
låneskuldens utveckling kan stärkas samtidigt som den demografiska 
utvecklingens utmaningar måste hanteras. Låneskuldens storlek har 
ökat snabbt. Det innebär att räntekostnader riskerar att ta ett ökat 
utrymme i förhållande till kostnader för den löpande driften. Solidi-
teten inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser är rela-
tivt låg för många kommuner och de flesta regioner även om trenden 
har varit en stärkt soliditet, tack vare amorteringen av pensions-
skulden. Det finns dock stora variationer i soliditet och låneskuld 
mellan olika kommuner respektive regioner (se avsnitt 4.4). Kontroll 
över låneskuldens utveckling kan uppnås dels genom en plan för 
amorteringar, dels genom tydliga prioriteringar mellan olika investe-
ringar. Det är centralt att eftersträva en hög grad av självfinansiering 
och samtidigt ha tydliga principer för när lånefinansiering av inve-
steringar kan accepteras. Resultatkravet behöver därefter sättas på en 
tillräckligt hög nivå så att målnivåerna för soliditet, självfinansiering 
och låneskuld uppnås på sikt.  
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Finansiella mål i kommuner och regioner 

Utredningens undersökning av de finansiella målen i sektorn visar 
en mycket splittrad bild, men vissa mönster kan ändå skönjas (se 
avsnitt 5.6.3). De vanligaste finansiella målen med koppling till god 
ekonomisk hushållning avser resultat, soliditet, självfinansiering av 
investeringar och låneskuld.  

Utredningen anser att dessa fyra dimensioner har stor betydelse 
för styrningen mot en långsiktigt hållbar ekonomi och att de därför 
bör finnas med som obligatoriska mål i programmet för god kom-
munal hushållning. De fyra dimensionerna relaterar också till de tre 
obligatoriska finansiella rapporterna som ingår i externredovisningen: 
resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Var och 
en av dessa rapporter bygger på sin egen logik och utgör viktiga delar 
som tillsammans bidrar till att teckna en komplett bild av den eko-
nomiska situationen i kommunen eller regionen.  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska dessa rapporter finnas i årsredovis-
ningen. Vidare regleras i 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § LKBR hur resultat- 
och balansräkning ska ställas upp. Årets resultat återfinns på sista 
raden i resultaträkningen, och som förändring av eget kapital i balans-
räkningen. Soliditeten anger storleksförhållandet mellan tillgångar 
och skulder i balansräkningen. Självfinansieringsgraden av invester-
ingarna innehåller element från kassaflödesanalysen och resultaträk-
ningen. Låneskulden återfinns i balansräkningen men förändringen 
av låneskulden i det kortare perspektivet framgår av kassaflödes-
analysen.  

De olika målen är inte oberoende av varandra och alla behövs för 
att ge en heltäckande styrpanel för kommunens eller regionens eko-
nomi på sikt. En styrning som enbart sker mot ett resultatmål ten-
derar att bli ofullständig och kan leda till ekonomiska val som är 
mindre kostnadseffektiva på längre sikt, vilket ofta inte kan anses 
vara en god kommunal hushållning. Soliditeten, i synnerhet när an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inkluderas, är ett långsik-
tigt nyckeltal. Det utgör summan av alla historiska affärshändelser, 
visar på organisationens ekonomiska ställning och mest långsiktiga 
betalningsförmåga, samtidigt som det är mycket trögrörligt i det kor-
tare perspektivet. Finansiering och likviditet samt in- och utbetal-
ningar fångas i kassaflödesanalysen. Periodiseringsfrågor och distink-
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tionen mellan drift och investeringar präglar resultaträkning och 
balansräkning, men påverkar inte kassaflödesanalysen.  

Kommuners och regioners ekonomiska mål varierar i dag i stor 
omfattning, vilket bl.a. kan bero på att vägledningen på området har 
varit begränsad, utan tydliga rekommendationer om vilka olika 
aspekter som bör inkluderas. Det har i många fall resulterat i en 
avsaknad av konkreta mål eller att dessa är relativt förenklade med 
fokus på endast en aspekt. De mål som finns är vidare inte enhetligt 
utformade vilket bl.a. försvårar jämförelser.  

Obligatoriska mål i programmet för god kommunal hushållning  

I syfte att uppnå en mer heltäckande och därmed mer effektiv eko-
nomistyrning anser utredningen att det finns ett behov av att for-
mulera långsiktiga mål för ekonomin och utifrån flera olika ekono-
miska dimensioner.  

I detta sammanhang finns det vidare enligt utredningens upp-
fattning ett värde av enhetlighet när det gäller vilka mål och nyckeltal 
som kommuner och regioner ska ta ställning till när de utformar 
programmet för god kommunal hushållning. Det är naturligt att de 
uppsatta målen och nyckeltalen är desamma för alla kommuner och 
regioner eftersom de har samma grundläggande uppdrag, liknande 
förutsättningar och delar samma utmaningar. Det finns inget värde i 
att välja unika mål och nyckeltal om det inte finns mycket starka skäl 
till det. 

Valet av ekonomiska mål och nyckeltal bör därför kunna moti-
veras utifrån vad som är normalt förekommande för att mäta god 
kommunal hushållning i sektorn. Målen ska kunna förklaras, moti-
veras och kommuniceras till förtroendevalda politiker, invånare, 
medarbetare och andra utomstående intressenter. Jämförelser med 
andra kommuners och regioners mål behöver underlättas för att ge 
berörda förutsättningen att bedöma rimligheten och kunna jämföra 
ambitionsnivå i de satta målen. En gemensam uppsättning mål och 
nyckeltal som alla kommuner och regioner tar ställning till stödjer 
också en samlad och mer rättvisande bild av sektorn som helhet. 

Det är viktigt att hänsyn tas till de lokala förutsättningarna för att 
ekonomistyrningen ska fungera och vara effektiv. Det innebär en 
balansgång mellan anpassning och standardisering.  



SOU 2021:75 Utredningens förslag 

235 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen fyra obligatoriska mål 
som kommunen eller regionen ska anta och ange målnivåer för i pro-
grammet för god kommunal hushållning. Målen uttrycks genom 
nyckeltal: 

• Målet Årets resultat, definieras genom nyckeltalet: Årets resultat 
som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. 

• Målet Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförplik-
telser, definieras genom nyckeltalet: Eget kapital minskat med an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala 
tillgångar.  

• Målet Självfinansieringsgrad av investeringar, definieras genom 
nyckeltalet: Årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat 
med årets nettoinvesteringar.  

• Målet Låneskuld, definieras genom nyckeltalet: Låneskuld som 
andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning. 

Förslaget till obligatoriska mål möjliggör en anpassning till lokala 
behov. Anpassning kan alltid göras i de valda målnivåerna när ett 
gemensamt nyckeltal används. Identifierar kommunen eller regionen 
ett tydligt behov kan de komplettera med fler mål utöver de obliga-
toriska målen. Gemensamt för de listade målen och nyckeltalen är 
att alla är konstruerade så att jämförelser med andra organisationer 
är möjliga. 

Ytterligare mål som ligger nära till hands att inkludera i program-
met för god kommunal hushållning är sådana som fångar betalnings-
beredskap eller överskottslikviditet, t.ex. den s.k. finansiella bufferten 
som utredningen anser utgör ett kriterium, tillsammans med solidi-
teten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, för att 
definiera stark finansiell ställning (se avsnitt 6.4.2).  

Nivåer för målen ska anges i programmet för god kommunal hushållning 

Målen i programmet för god kommunal hushållning bör bygga på en 
långsiktig ekonomisk kalkyl, likt den simuleringsmodell som utred-
ningen har använt, se bilaga 6, som anpassas efter kommunens eller 
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regionens lokala förutsättningar. Kalkylen kan t.ex. visa hur kom-
munen eller regionen ska kunna klara att åstadkomma en balans 
mellan verksamhet och ekonomi inom ramen för god kommunal 
hushållning. Kalkylen ska visa vilket utrymme som finns inom de 
beräknade ekonomiska ramarna för att utveckla verksamheten ut-
ifrån invånarnas behov och efterfrågan samt utifrån politiska mål-
sättningar.  

Inom ramen för målen behöver ställning tas till och beräkningar 
göras utifrån ett antal olika frågor. Det kan exempelvis gälla skälig 
nivå på investeringarna utifrån den demografiska utvecklingen eller 
andra behov, principer för vilka investeringar som finansieras med 
egna medel alternativt med lån, nivån på soliditet och långsiktig låne-
skuld, effektiviseringsbehov för att klara demografins utmaningar 
och skattesats. En sådan kalkyl bör kunna leda fram till målnivåer för 
olika nyckeltal, t.ex. en resultatnivå som är förenlig med målen för 
soliditet och låneskuld.  

Utvecklingen av pensionsskulden är också viktig att integrera i 
beräkningarna. Utredningen föreslår i avsnitt 6.4.5, att de ekono-
miska effekterna av ändringar i diskonteringsränta och livslängds-
antaganden som påverkar pensionsskuldens storlek ska elimineras i 
balanskravsutredningen. Det innebär att kommunen eller regionen 
på kort sikt inte ska behöva återställa negativa resultat som upp-
kommer på grund av detta. Kopplat till god kommunal hushållning 
är det dock viktigt att sådana förändringar ändå hanteras på längre 
sikt och därmed får påverkan på och återspeglas i de långsiktiga 
ekonomiska målen. Likviditetsbehovet kommer att öka framöver 
när avsättningarna till pensionsskulden minskar och utbetalningarna 
av pensionsskulden ökar. Det är i högre grad regionerna som påverkas 
av detta eftersom fler anställda når brytpunkten för tjänstepension i 
regionerna jämfört med i kommunerna. 

Vidare bör programmet omfatta strategier för att hantera konse-
kvenserna av att utvecklingen av kostnader och intäkter kan vara 
olika på sikt. Antaganden redovisas om hur intäkterna förväntas ut-
vecklas, främst skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomiskutjämning men även hur stor del av olika verksamheter 
som finansieras av taxor och avgifter.  
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Indikativa målnivåer 

Utredningen har valt att inte ställa krav på vilka nivåer som bör gälla 
för de fyra målen som minst ska ingå i programmet för god kom-
munal hushållning. Det främsta skälet är att dessa nivåer behöver 
övervägas av varje enskild kommun eller region och anpassas till de 
lokala förutsättningarna och prioriteringarna. Vad som är rimliga 
målnivåer kan skilja sig betydligt mellan olika kommuner och regio-
ner, t.ex. beroende på befolkningsutveckling och den ekonomiska 
ställningen i utgångsläget. Utredningen vill emellertid göra tydligt 
att det finns vissa nivåer som de flesta kommuner och regioner 
rimligen behöver uppnå i det längre perspektivet för att kunna anses 
leva upp till kravet på en god kommunal hushållning. 

Intäkterna sätter en yttersta gräns för kostnaderna, men ett noll-
resultat är inte tillräckligt i det längre perspektivet för att hantera 
både återinvesteringar och demografiskt betingade investeringar. 
Den simuleringsmodell som utredningen har använt, se även bilaga 6, 
visar vilka resultatnivåer som krävs för att uppnå vissa mål för soli-
diteten, både inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sionsförpliktelser, och/eller låneskulden, under vissa förutsättningar 
och antaganden. Årets resultat för en organisation med både stabil 
demografisk utveckling och en relativt god soliditet i utgångsläget 
bör uppgå till minst 1–2 procent av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om demografin för-
ändras i snabb takt och soliditeten dessutom behöver förstärkas kan 
det behövas resultatnivåer på uppemot 3–5 procent för att jämna ut 
den ekonomiska belastningen över tid.  

I simuleringen har utredningen utgått från principen att solidi-
teten (både inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser) och låneskulden som lägst ska hållas oförändrad så att 
ekonomin inte urholkas och att konsumtion inte sker på framtida 
skattebetalares bekostnad. För vissa kommuner och regioner skiljer 
sig dagens nivåer på soliditet och låneskuld markant negativt från 
genomsnittet i sektorn och för dessa bör det vara en tydlig ambition 
att i stället göra en förstärkning under de tio år som planen avser.  

En kommun eller region med negativ eller svagt positiv soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser bör sätta som 
mål att stärka denna. Den genomsnittliga soliditeten inklusive an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser i sektorn var 13 procent 



Utredningens förslag SOU 2021:75 

238 

år 2019 varav 25 procent för kommunerna och negativ, −24 procent, 
för regionerna. En rimlig och långsiktigt eftersträvansvärd nivå kan 
vara 20 procent. För kommuner och regioner med större kommande 
investeringsbehov kan nivån på soliditeten däremot behöva vara högre 
än så. Nivån är uppskattad utifrån att det ska finnas en betryggande 
reserv som utgör ett skydd mot ekonomiska kriser eller negativa 
händelser. Sådana händelser skulle annars kunna riskera att inverka 
på möjligheten att kontinuerligt bedriva den välfärdsverksamhet 
som samhället är starkt beroende av. Om utvecklingen framåt följer 
den historiska trenden är det sannolikt att den genomsnittliga soli-
diteten fortsätter att stärkas, upp till 30–35 procent för kommu-
nerna samt till en positiv nivå för regionerna inom tio år. Vissa 
enskilda kommuner och regioner skulle dock behöva vidta särskilt 
omfattande åtgärder för att uppnå den eftersträvade nivån. 

Utifrån utredningens samlade förslag kommer det att innebära 
vissa nackdelar att ha en negativ soliditet inklusive ansvarsförbin-
delsen för pensionsförpliktelser eftersom resultatreserven (se av-
snitt 6.5), är förbehållen kommuner och regioner med positiv soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Emellertid 
kommer kommuner och regioner med en soliditet inklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser som ligger över 50 procent att 
kunna åtnjuta ett friare förhållande till balanskravet (se avsnitt 6.4.2 om 
stark finansiell ställning). Om denna nivå överstigs kommer det vara 
möjligt att inte behöva återställa ett negativt balanskravsresultat. 

Indikativa målnivåer för låneskulden och självfinansieringsgraden 
handlar främst om att få kontroll över låneskuldens förändring 
kopplat till nivån på investeringarna.  

• Kommuner och regioner med stabil demografi bör i princip bara 
ha reinvesteringar och underhållsinvesteringar, som uppskattnings-
vis inte ligger långt över nivån på avskrivningarna, och därför bör 
självfinansieras i sin helhet. Resultatet ska då även ge ett utrymme 
för amorteringar och en minskande låneskuld.  

• Kommuner och regioner med snabba förändringar i demografin 
kommer att behöva ha högre investeringsnivåer och kan därför 
tillåta sig att låna till demografiskt drivna investeringar, vilka del-
vis kommer att kunna finansieras via skatter och utjämning. Sam-
tidigt behöver ändå självfinansieringen av reinvesteringar och 
underhållsinvesteringar säkerställas. Låneskulden kan för dessa 
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kommuner och regioner tillåtas öka i kontrollerad takt de år då 
investeringsnivån är hög.  

• Kommuner och regioner som har ett högt tryck på kvalitets- och 
ambitionshöjande investeringar behöver också säkerställa en själv-
finansiering av dessa. Har en kommun eller region en låneskuld 
som ligger högre än snittet för andra kommuner eller regioner 
med liknande demografiskt tryck bör utrymme också skapas för 
en högre amorteringstakt. 

Sammanfattning av utredningens syn på målnivåer  
för god kommunal hushållning 

Utredningen har sammanfattningsvis följande syn på vilka målnivåer 
som bör uppställas för att nå en god kommunal hushållning.  

• Resultatet bör sättas på en sådan nivå att målen för soliditeten in-
klusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, låneskulden 
och självfinansiering av investeringarna uppfylls. 

• Det egna kapitalet bör ha en betryggande storlek som skydd mot 
ihållande kriser och för att möta oförutsedda försämringar i eko-
nomin. Det är ett sparande som kan möta framtida utgifter och 
utgör den förmögenhet som nuvarande generation förvaltar åt 
framtida generationer.  

– En soliditet på över 20 procent inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser bör eftersträvas. Är den lägre bör 
målet vara att stärka soliditeten. Det bör ske i en takt som är 
rimlig och långsiktigt hållbar för kommunen eller regionen.  

– Är soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser mellan 20 och 50 procent bör målet vara att den kan 
stärkas eller bibehållas beroende på vilka framtida behov kom-
munen eller regionen står inför.  

– Är soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser över 50 procent har en stark finansiell ställning upp-
nåtts och en sänkning av soliditeten kan accepteras.  
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• I perioder med små demografiska förändringar, bör investeringarna 
ha en långsiktigt hållbar nivå så att resultat och avskrivningar ger 
full självfinansiering och, i fall det finns en låneskuld, ett utrymme 
skapas för amortering av låneskulden. 

– Tillväxtinvesteringar bör kunna lånefinansieras till viss del. 
I perioder av snabb befolkningstillväxt kan låneskulden behöva 
öka.   

6.3.5 Riktlinjer för förvaltning av medel och resultatreserv 
i programmet för god kommunal hushållning 

Utredningens förslag: Programmet för god kommunal hushåll-
ning ska minst innehålla riktlinjer för  

1. tillåten risk vid placeringar och upplåning, och  

2. hantering av och tillåtna ändamål för användning av medel ur 
en resultatreserv, om kommunen eller regionen har inrättat en 
sådan. 

 

Skälen för utredningens förslag 

Programmet för god kommunal hushållning ska innehålla riktlinjer 

Utredningen föreslår att programmet för god kommunal hushåll-
ning ska innehålla mål och riktlinjer för hur god kommunal hus-
hållning kan nås.  

I kravet på riktlinjer ingår dels att ta ställning till tillåten risk vid 
placering och upplåning, dels att ange hur hanteringen av resultat-
reserven ska ske och för vilka ändamål som medel ur denna får 
användas. Kravet på riktlinjer för hanteringen av resultatreserven 
förutsätter att kommunen eller regionen har beslutat att inrätta en 
resultatreserv enligt den föreslagna bestämmelsen i 11 kap. 14 a § 
kommunallagen. En resultatreserv är en viktig del i den ekonomiska 
styrningen och påverkar både skötseln av ekonomin och medels-
förvaltningen samt verksamheten. Vidare kan hanteringen av resultat-
reserven komma att få bäring på de mål som kommuner och regioner 
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har att ta ställning till inom programmet. Utredningen utvecklar för-
slaget till resultatreserv i avsnitt 6.5. 

Kommuner och regioner kan även välja att inkludera andra rikt-
linjer i programmet, t.ex. använda riktlinjer för beskriva hur de i pro-
grammet angivna målen ska nås och på så sätt konkretisera de mål 
som uppställs utifrån perspektivet god kommunal hushållning. 

Begreppet riktlinje i detta sammanhang bör inte förväxlas med de 
krav på riktlinjer som finns i dag inom den ekonomiska förvalt-
ningen och som utredningen föreslår ska tas bort. 

Riktlinjer för att begränsa risktagande vid placering och upplåning 

Utredningen föreslår att medelsförvaltningen, till skillnad från vad 
som nu inryms i kravet på god ekonomisk hushållning, inte ska vara 
explicit utpekad i definitionen av god kommunal hushållning. Däremot 
föreslår utredningen att riktlinjer som avser tillåten risk vid placering 
och upplåning, dvs. vid förvaltningen av medel, ska ingå i program-
met för god kommunal hushållning och integreras med övriga mål 
och ställningstaganden för ekonomin. Förvaltningen av medel är en 
integrerad del av den ekonomiska förvaltningen i övrigt och styr-
ningen av denna förvaltning måste ligga i linje med de långsiktiga 
målen för god kommunal hushållning och stärka möjligheterna att 
nå dessa. Medelsförvaltning ska inte ha en egen logik som särskiljs 
från den ekonomiska förvaltningen i övrigt.  

I dagens regelverk finns ett krav på god avkastning, vilket utred-
ningen föreslår ska tas bort (se avsnitt 6.3.7). Genom att ta bort 
kravet på god avkastning avser utredningen att markera att det finns 
andra syften än avkastningsnivån som är överordnade och därför i 
högre grad bör vara styrande för medelsförvaltningen.  

Det yttersta syftet med medelsförvaltningen bör vara att trygga 
de framtida betalningsflödena. Värdering, hantering och begräns-
ning av olika finansiella risker bör därmed få en mer framträdande 
roll i riktlinjerna och lyftas fram som centrala att reglera inom ramen 
för god kommunal hushållning. Valda strategier och tekniker för att 
minska olika finansiella och operationella risker bör i ännu högre 
grad framgå av riktlinjerna.  
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Strävan efter god avkastning har enligt utredningens bedömning 
lett till ett riskbeteende i vissa kommuner, regioner och kommunala 
koncernföretag. Balansen mellan risk och avkastning är svår. Att an-
vända överlikviditet till placering t.ex. i aktier kan vara ekonomiskt 
motiverat om det finns en genomtänkt strategi för att hantera risker. 
Andelen av sektorns placeringar som består av aktier har också ökat 
snabbt de senaste åren, på bekostnad av säkrare ränteplaceringar. 
Däremot kan det ifrågasättas om en kommun eller region bör låna 
och placera på samma gång. I de fallen sker en skulduppbyggnad 
parallellt med att placerade medel ökar i storlek. Det är ett beteende 
som kan liknas vid spekulation. Dels finns risken att placeringarna 
minskar i värde, dels att låneräntan stiger. De dubbla finansiella 
riskerna förstärker varandra och kan förvärra en krissituation om en 
sådan skulle uppstå. På sikt riskerar den ökade låneskulden att ut-
mana skuldankaret för den offentliga sektorn. Dubbla risker är inte 
heller en ovanlig företeelse, 40 kommuner och regioner har lån sam-
tidigt som de också har likvida medel eller placeringar som överstiger 
20 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. Företeelsen att ha lån och placeringar sam-
tidigt är ännu vanligare om de kommunala företagen inkluderas.  

6.3.6 Beskrivning av konsekvenser för verksamheten 
och andra ställningstaganden i programmet  
för god kommunal hushållning 

Utredningens förslag: Programmet för god kommunal hushåll-
ning ska innehålla en beskrivning av de konsekvenser för verk-
samheten som följer av programmets obligatoriska mål. 
 
Utredningens bedömning: Inget krav bör införas på att ange 
mål för verksamheten i programmet för god kommunal hushåll-
ning. Programmet för god kommunal hushållning får, utöver det 
som anges i lag, innehålla andra mål och riktlinjer samt övriga 
ställningstaganden. 
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Skälen för utredningens förslag och bedömning 

De ekonomiska målens konsekvenser för verksamheten 

I dag uppställs inget krav varken i lag eller i förarbeten på vad rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 1 § kommunal-
lagen ska innehålla. Dock anges i förarbetena att riktlinjerna bör 
innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning innebär 
för kommunen respektive regionen. Det överlämnas alltså i stor ut-
sträckning till kommuner och regioner att själva definiera innehållet 
i begreppet. Av 11 kap. 6 § kommunallagen framgår det dock att 
budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret 
där det bl.a. ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  

Utredningen har i många olika sammanhang blivit uppmärksam-
mad på att denna reglering, där det uppställs krav på att ange mål och 
riktlinjer för verksamheten kopplat till kravet på god ekonomisk 
hushållning, uppfattas som svårtolkad. Det finns inte heller så många 
exempel från kommuner och regioner på hur sådana mål har formu-
lerats. Utredningen har samtidigt sett att det finns ett behov av att 
både de långsiktiga och de kortsiktiga målen för ekonomin främjar 
effektiviteten i verksamheten. Trots detta anser utredningen att det 
inte bör ställas krav på att kommuner och regioner, inom ramen för 
programmet för god kommunal hushållning ska ange särskilda mål 
eller riktlinjer för verksamheten, dvs. mål eller riktlinjer som avser 
samma långsiktiga perspektiv som de ekonomiska målen och rikt-
linjerna för tillåten risk vid placering och upplåning samt hantering 
och ändamål för resultatreserver. Givet det långa tidsperspektiv som 
ska anläggas inom ramen för programmet för god kommunal hushåll-
ning anser utredningen att detta kan vara förenat med stora svårigheter.  

I stället föreslår utredningen att varje kommun och region, ut-
ifrån sina egna förutsättningar, i programmet för god kommunal 
hushållning ska beskriva de konsekvenser för verksamheten som 
följer av de långsiktiga mål som ska formuleras för ekonomin. Kon-
sekvenserna behöver sedan omsättas och hanteras i styrningen av 
verksamheten. Detta kan exempelvis innefatta frågor om effektivi-
tet, där en effektiv verksamhet bl.a. innebär att resultatet av verk-
samheten bör stå i rimlig proportion till resursförbrukningen. Även 
konsekvenser för verksamhetens dimensionering och utveckling i 
förhållande till de ekonomiska ramarna samt behov av prioriteringar, 
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uppföljning och kontroll kan beskrivas. Vidare kan med fördel ställ-
ning tas till frågor rörande den ekonomiska styrningen av de kommu-
nala företagen. En utgångspunkt bör vara att verksamheten utformas 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och att målen i programmet 
för god kommunal hushållning understödjer detta.  

Andra möjliga ställningstaganden i programmet  

Programmet för god kommunal hushållning bör även kunna inne-
hålla andra ställningstaganden än de som utredningen föreslår ska 
anges i lag, t.ex. i form av riktlinjer eller mål som kopplar till den 
ekonomiska förvaltningen. Det kan t.ex. handla om en övergripande 
beskrivning av planerings- och uppföljningsprocesserna, om hur en 
buffert för oförutsedda händelser och volymförändringar kan säker-
ställas, om regler för resultathantering mellan år eller principer för 
in- och utlåning inom koncernen. 

Utredningen anser att det finns ett tydligt samband mellan en 
systematisk och sammanhållen budgetprocess, en väl fungerande 
uppföljning och en god ekonomi (se avsnitt 5.6.3). Det är viktigt att 
kommuner och regioner har en strukturerad budgetprocess som 
tydliggör att det är de ekonomiska ramarna som sätter de yttersta 
gränserna för verksamheten. Detta anser utredningen bör ske genom 
en process där budgetarbetet inleds med ett beslut om ekonomiska 
planeringsramar som utgår från de långsiktiga målen för ekonomin i 
programmet för god kommunal hushållning. Planeringsramarna kan 
utgöra utgångspunkt för de budgetförslag som nämnderna framstäl-
ler till styrelsen. Givet de tidsgränser som anges för budgetprocessen 
i 11 kap. 8–11 §§ kommunallagen kan det exempelvis vara lämpligt 
att fastställa en ekonomisk planeringsram senast vid utgången av juni 
månad. Krav på att kommunen eller regionen ska arbeta utifrån en 
sådan ekonomisk planeringsram kan med fördel ingå i programmet 
för god kommunal hushållning.   
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6.3.7 Medelsförvaltning och förvaltning av pensionsmedel 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om att kommuner och re-
gioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses tas bort. 

Skyldigheten för fullmäktige att besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen och för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser tas bort.  

Skälen för utredningens förslag 

Krav på särskilda riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen tas bort 

Utredningen föreslår att kraven på medelsförvaltning som framgår 
av 11 kap. 2 § kommunallagen och skyldigheten för fullmäktige att 
anta separata riktlinjer för medelsförvaltningen i 11 kap. 3 § kom-
munallagen tas bort. Syftet är att flytta fokus och styra mot god 
kommunal hushållning för ekonomin som helhet. Medelsförvaltning 
är en tydlig del av kravet på en god kommunal hushållning och därför 
bör frågan hänga samman med ekonomistyrningen i stort. De rikt-
linjer för tillåten risk vid placering och upplåning som utredningen 
föreslår ska finnas i programmet för god kommunal hushållning bör 
understödja och korrespondera mot övriga mål och riktlinjer samt 
övriga ställningstaganden inom ramen för god kommunal hushållning. 

Det särskilda kravet på att fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser i 11 kap. 
4 § kommunallagen uppfattar utredningen har bidragit till en inrikt-
ning mot att medel för pensionsförpliktelser förvaltas skilt från eko-
nomin som helhet. Det har lett till en utveckling där en och samma 
organisation kan ha tillgångar i form av placerade pensionsmedel 
samtidigt som skulder byggs upp i form av banklån för att finansiera 
investeringar i verksamheten. Det kan heller inte uteslutas att lån har 
tagits upp enkom för att skapa en pensionsmedelsportfölj. Utred-
ningen menar att de materiella tillgångarna som brukas i verksam-
heterna skulle kunna göra lika stor nytta för att garantera organisa-
tionens framtida pensionsbetalningar som de realiserbara finansiella 
tillgångarna kan. De materiella tillgångarna kan också i vissa fall  
generera en avkastning, t.ex. i form av hyresintäkter. 



Utredningens förslag SOU 2021:75 

246 

Genom att kraven på särskilda riktlinjer för pensionsmedels-
förvaltningen tas bort betonas att det är organisationens tillgångar 
som helhet som ska möta såväl pensionsförpliktelserna som andra 
åtaganden och att en särskild avsättning och förvaltning av pensions-
medel varken är nödvändig eller önskvärd. Det finns inga andra be-
hov av tryggande av pensionerna utöver beskattningsrätten. Frågan 
om pensionsmedel bör därför tonas ned och integreras i helheten.  

6.3.8 Pantsättningsförbudet  

Utredningens bedömning: Förbudet mot att kommuner och re-
gioner upplåter panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran 
bör behållas.  

 
Skälen för utredningens bedömning: Det kommunala pantsättnings-
förbudet regleras i 11 kap. 22 § kommunallagen. Av bestämmelsen 
framgår att kommuner och regioner inte får upplåta panträtt i sin 
egendom till säkerhet för en fordran. Vid förvärv av egendom får de 
dock överta betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp 
mot säkerhet av panträtt i egendomen. Syftet med förbudet är att 
säkerställa att säkerheten för kommunernas och regionernas lån ut-
görs av all den egendom som de äger och hela deras skattekraft. Det 
har ansetts som väsentligt för tilltron till kommunerna och regionerna 
som låntagare att långivarna kan utgå från att krediten kan baseras 
på båda dessa faktorer.11  

I utredningens uppdrag lyfts frågan om pantsättningsförbudets 
relevans och utformning särskilt i anslutning till förekomsten av 
handel med vissa finansiella instrument. Enligt kommittédirektivet 
har fråga uppstått om krav på ställande av säkerhet vid handel med 
vissa typer av finansiella instrument, t.ex. handel med derivat, om-
fattas av pantsättningsförbudet i 11 kap. 22 § kommunallagen och 
om detta i sådant fall förhindrar en effektiv medelsförvaltning, bl.a. 
avseende förvaltningen av pensionsmedel, i kommuner och regioner. 
Utifrån den enkätundersökning som genomförts och utredningens 
övriga kontakter kan konstateras att detta är en fråga som endast 
berör ett fåtal organisationer (se avsnitt 5.3.3). Vidare anser utred-

 
11 Prop. 1978/79:53, s. 18. 
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ningen, vilket redogjorts för i avsnitt 6.3.5 ovan, att fokus inom 
medelsförvaltningen bör förflyttas från högt risktagande till säkra 
långsiktiga placeringar. Därmed anser inte utredningen att det finns 
skäl att undanröja eventuella hinder mot handel med finansiella in-
strument, t.ex. derivatinstrument. Pantsättningsförbudet bör mot 
den bakgrunden inte tas bort eller förändras.  

6.4 Ekonomi i balans 

6.4.1 Balanskravet  

Utredningens bedömning: Kravet på att upprätta en budget i 
balans bör behållas. Huvudregeln bör även fortsättningsvis vara 
att negativa balanskravsresultat ska regleras inom tre år.  
 
Utredningens förslag: Balanskravet preciseras och formuleras som 
att budgeten ska upprättas så att balanskravsresultatet är positivt. 

Skälen för utredningens bedömning och förslag 

Balanskravet bör behållas … 

Kommuner och regioner ska enligt 11 kap. 5 § kommunallagen upp-
rätta en budget så att intäkterna överstiger kostnaderna (balanskravet).  

Balanskravet ska ses som den lägsta godtagbara nivån för resul-
tatet under ett enskilt budgetår men är inte liktydigt med att ha en 
god kommunal hushållning. Utredningen bedömer dock att ett 
balanskrav som sätts till noll är enkelt att förhålla sig till och att 
förstå. Kravet har också ett starkt signalvärde kring vad som är nöd-
vändigt i ett ekonomistyrningsperspektiv. Utredningen konstaterar 
att det finns en stor acceptans i kommuner och regioner för balans-
kravet och att majoriteten anser att kravet bidragit till ett ökat fokus 
på ekonomifrågorna.  

Utredningen har fått vissa synpunkter på att balanskravet borde 
skärpas såtillvida att det snarare borde krävas minst ett positivt resul-
tat på t.ex. en procent av skatter och statsbidrag. Tanken är att detta 
skulle kunna leda till att de kommuner och regioner som bedöms 
sätta för låga resultatnivåer i dag, skulle höja dessa. En sådan föränd-
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ring skulle dock enligt utredningen kunna skapa en än större oklar-
het kring skillnaden mellan balanskravet och vad som kan anses vara 
god kommunal hushållning. Risken är stor att ett sådant balanskrav 
blir den nya, accepterade normen i stället för att kommunen eller 
regionen gör en egen analys av vilken resultatnivå som krävs för att 
uppnå god kommunal hushållning – vilken kan vara både lägre och 
högre än en procent av skatter och statsbidrag.  

Utredningen vill dock starkt framhålla att ett bibehållet balans-
krav är en miniminivå och att ett återkommande årligt resultat på 
denna nivå innebär att ekonomin i kommuner och regioner urholkas 
på längre sikt. Ett nollresultat är därför endast acceptabelt på kort 
sikt. Detta innebär att ett uppfyllande av balanskravet i normalfallet 
inte alls är liktydigt med att kravet på en god kommunal hushållning 
kan anses vara uppfyllt. I det årliga resultatet måste också framtida 
åtaganden beaktas, för att kommande generationer inte ska behöva 
betala en högre skatt för att erhålla samma service som finns tillgäng-
lig i dag.  

Utredningen bedömer mot denna bakgrund att kravet på att upp-
rätta en budget i balans och huvudregeln om att negativa balans-
kravsresultat ska regleras inom tre år bör behållas.  

Balanskravet berör i dag endast kommunen eller regionen och 
inte andra juridiska personer, t.ex. de kommunala företagen. Indirekt 
omfattas dock även dessa då kostnader för förlusttäckning respek-
tive utdelning från respektive företag till kommunerna och regio-
nerna påverkar såväl resultat- som balansräkningen som balanskravs-
resultatet.  

Kravet på en god ekonomisk hushållning omfattar dock även så-
dan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer, dvs. 
hel- och delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser och 
föreningar.  

Utredningen anser att det är viktigt att kommuner och regioner 
har en god kommunal hushållning oavsett organisationsform och 
föreslår därför att programmet för god kommunal hushållning även 
ska omfatta sådana juridiska personer (se avsnitt 6.3.1 och 6.3.2). 
Utredningen föreslår även att kommuner och regioner i anslutning 
till budgeten, ska göra en samlad bedömning av ekonomin under 
budgetåret för sådana kommunala koncerner som avses i 2 kap. 6 § 
LKBR. Genom dessa förslag kan koncernperspektivet sägas bli bättre 
tillgodosett i den ekonomiska styrningen och utredningen bedömer 
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därför inte att det är nödvändigt att balanskravet ska omfatta andra 
juridiska personer än kommuner och regioner. Ett utvidgat tillämp-
ningsområde för balanskravet skulle dessutom vara mycket kom-
plicerat att utforma. Utredningen föreslår därför ingen förändring i 
frågan om vilka organisationer som omfattas av balanskravet.  

… men behöver preciseras 

Utredningen föreslår i avsnitt 6.7.2 att budgeten ska innefatta en 
balanskravsutredning. Detta föranleder ett förtydligande av vilket 
resultatbegrepp som avses för balanskravet. Det resultat som bud-
geteras bör korrespondera mot den utvärdering av balanskravet som 
sker i samband med bokslut i årsredovisningen. Därför ska årets 
resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § LKBR, med 
förändring av resultatreserven, dvs. balanskravsresultatet, beräknas 
för budgetåret. 

6.4.2 Undantag från balanskravet  

Utredningens förslag: Möjligheten att åberopa synnerliga skäl 
för att inte upprätta en budget där intäkterna överstiger kostna-
derna tas bort.  

Undantag från kravet på att upprätta en budget där balans-
kravsresultatet är positivt får göras om kommunen eller regionen 
har en stark finansiell ställning. 

Skälen för utredningens förslag  

Synnerliga skäl riskerar att urholka ekonomin och bör därför tas bort 

Enligt 11 kap. 5 och 13 §§ kommunallagen, finns möjlighet att med 
hänvisning till synnerliga skäl dels underbalansera budgeten, dels 
avstå från att reglera ett negativt balanskravsresultat med hänvisning 
till att det finns synnerliga skäl. Rekvisitet synnerliga skäl markerar 
att det ställs relativt höga krav för att undantaget ska vara tillämpligt. 
Möjligheten att underbalansera budgeten bör enligt förarbetena bara 
användas för enstaka år och med stor restriktivitet. Med synnerliga 
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skäl avses fall då undantag från kravet att återställa det egna kapitalet 
är mycket väl motiverat. Ett grundläggande krav är att de åtgärder 
som kommunen eller regionen vidtar måste vara förenliga med god 
ekonomisk hushållning.12  

Utredningen föreslår att möjligheten att åberopa synnerliga skäl 
tas bort eftersom det riskerar att leda till en urholkning av ekonomin 
i kommuner och regioner. Möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl 
för att inte återställa negativa balanskravsresultat har i flera fall an-
vänts för händelser som enligt utredningens uppfattning inte kan anses 
ligga i linje med lagstiftarens intentioner (se avsnitt 5.4.3 och 5.4.4). 
Användningen av synnerliga skäl har således enligt utredningen haft 
en negativ inverkan på utvecklingen mot god ekonomisk hushållning.  

För att uppnå kravet på en god kommunal hushållning krävs 
normalt att negativa resultat återställs. Ett återställande av negativa 
resultat är av särskild vikt för de kommuner och regioner som har en 
svag ekonomi och som inte har ett eget kapital som täcker pensions-
åtagandet eller en buffert.  

Undantag från balanskravet bör vara möjligt  
vid en stark finansiell ställning 

Det bör enligt utredningen även fortsättningsvis finnas möjlighet till 
undantag från balanskravet. För att inte riskera en urholkning av 
ekonomin på längre sikt ska ett undantag endast få ske när kommu-
nen eller regionen har en stark finansiell ställning. 

Åberopande av synnerliga skäl utifrån omständigheten som i 
förarbetena beskrivs som en stark finansiell ställning, har redan i dag 
kunnat fungera som en ventil för ett litet antal kommuner som har 
haft en mycket god ekonomi i form av hög soliditet inklusive an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser och stora finansiella till-
gångar (se avsnitt 5.4.4). Det finns i sådana fall inget självändamål i 
att fortsätta att konsolidera ekonomin. Utredningen anser därför att 
det är rimligt att kommuner och regioner som har en stark finansiell 
ställning även i fortsättningen ska kunna budgetera med ett negativt 
balanskravsresultat och därigenom använda en viss del av det egna 
kapitalet.  

 
12 Prop. 2016/17:171, s. 424–425 och s. 427–428. 
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I förarbetena beskrivs exempel på vad som kan utgöra en stark 
finansiell ställning.13 En sådan situation är om det finns eget kapital 
och realiserbara tillgångar av en omfattning som överstiger rimliga 
krav på finansiell handlingsberedskap. Vidare anges att för att en 
minskning av det egna kapitalet inte ska anses bryta mot kravet på 
god ekonomisk hushållning ska det finnas kapital som täcker kom-
munens eller regionens hela pensionsåtagande. Därutöver ska det 
finnas en buffert med realiserbara tillgångar som kan användas för 
delfinansiering av framtida investeringar. Vad som är att beteckna 
som stark finansiell ställning kan variera mellan enskilda kommuner 
och mellan enskilda regioner och det finns i dag ingen tydlig gräns 
för när en kommun eller en region kan anses ha en stark finansiell 
ställning. 

Generellt har kommunerna en starkare ekonomi än regionerna. 
Vissa kommuner och regioner bedömer att de har en stark finansiell 
ställning när eget kapital täcker hela pensionsskulden för pensions-
åtagandet före 1998 medan andra har högre krav på vad som defi-
nieras som stark finansiell ställning. Definitionen av stark finansiell 
ställning kommer även fortsättningsvis att vara central för att avgöra 
om en kommun eller region har möjlighet att göra avsteg från huvud-
regeln om att upprätta en budget där intäkterna överstiger kostna-
derna eller när negativa balanskravsresultat inte behöver återställas. 
Därför är det viktigt att utveckla den beskrivning som finns i dagens 
förarbeten av vad som utgör en stark finansiell ställning. 

Utredningen föreslår att undantag från balanskravet ska kunna 
göras när en kommun eller region har en så stark finansiell ställning 
att en fortsatt konsolidering av ekonomin inte kan anses motiverad. 
Det är rimligt att kommuner eller regioner har ett eget kapital av viss 
omfattning och därmed en positiv soliditet inklusive ansvarsförbin-
delsen för pensionsförpliktelser. Motivet är att minska sårbarheten 
och att ha en buffert och beredskap mot negativa händelser. Ett eget 
kapital av viss omfattning ger också ett minskat behov av belåning 
för framtida utgifter. Det finns dock inget värde i att ständigt öka 
det egna kapitalet eller soliditeten, när en rimlig nivå har uppnåtts. 
Det skulle innebära att kommunen eller regionen tar ut mer i skatt 
än vad som behövs för att bedriva verksamheten.  

Utredningen har övervägt frågan om att göra en exakt definition 
av vad som ryms i kravet på en stark finansiell ställning. Utan en 

 
13 Prop. 2003/04:105, s. 25. 
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lagreglering kan en sådan definition dock inte få bindande verkan, 
utredningen har ändå i möjligaste mån beskrivit sin syn på vad som 
utgör en stark finansiell ställning. Enligt utredningen föreligger en 
stark finansiell ställning om följande två förutsättningar är uppfyllda 
samtidigt:  

1. soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
före 1998 överstiger 50 procent, 

2. kommunen eller regionen har en finansiell buffert, dvs. ett posi-
tivt netto av likvida medel, placeringar, lånefordringar och låne-
skuld. Storleken på den finansiella bufferten bör möjliggöra att 
samtliga framtida investeringar i treårsplanen kan finansieras med 
egna medel14.  

Utredningen vill tydligt framhålla att en soliditet inklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser på 50 procent eller mer inte 
ska anses vara eftersträvansvärd eller utgöra en norm eftersom detta 
i princip har inneburit en överbeskattning av kommunens eller re-
gionens invånare. Soliditeten bör normalt sett ligga på en lägre nivå. 
Som tidigare nämnts bedömer utredningen att 20 procent, beroende 
på övriga förutsättningar, kan vara en tillräcklig nivå för välskötta 
kommuner och regioner för att uppnå god kommunal hushållning. 

År 2019 skulle endast nio kommuner och ingen region bedömts 
ha en stark finansiell ställning utifrån de förutsättningar som anges 
ovan. Utredningen har studerat soliditetens utveckling över tid och 
även simulerat en framtida utveckling. Det bör framhållas att solidi-
teten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser under 
de senaste 20 åren har haft en positiv trend, som dessutom har för-
stärkts de senaste 5–10 åren. Soliditeten exklusive ansvarsförbindel-
sen för pensionsförpliktelser har haft en negativ trend. Dessa mått 
kommer att sammanfalla någon gång mellan åren 2040 och 2050, när 
pensionsåtagandet för tiden före 1998 är fullt betalt. Med den ge-
nomsnittliga resultatnivå som sektorn uppvisat de senaste tio åren 
kan soliditeten (både inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser eftersom de båda sammanfaller omkring denna 
tidpunkt), i genomsnitt komma att nå upp till 30 procent i sektorn 
runt år 2040, cirka 45 procent för kommuner och 20 procent för re-

 
14 Här avses ett kassaflödesperspektiv. Med egna medel avses att inga nya lån ska tas upp. Egna 
medel omfattar den finansiella bufferten samt budgeterade positiva kassaflöden i treårsplanen. 
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gioner. Det innebär att relativt många kommuner och regioner kom-
mer att kunna anses ha en stark finansiell ställning i framtiden. Med 
antagen resultatnivå kommer låneskulden som andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning att vara 
oförändrad. Fördelningen mellan de kommuner och regioner som har 
respektive inte har en finansiell buffert kan i framtiden antas vara 
ungefär densamma som i dag. 

Laglighetsprövning av stark finansiell ställning 

Utredningen föreslår att möjligheten att åberopa synnerliga skäl för 
att göra undantag från balanskravet och kravet på att reglera ett 
negativt balanskravsresultat tas bort. I stället föreslås en möjlighet 
för kommuner och regioner att göra undantag från balanskravet och 
från kravet på att reglera ett negativt balanskravsresultat om det 
finns en stark finansiell ställning.  

I 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen framgår utifrån vilka 
prövningsgrunder ett överklagat beslut kan upphävas inom ramen för 
en laglighetsprövning. Enligt bestämmelsen ska ett överklagat beslut 
upphävas om; 1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 2. Beslutet rör 
något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. I 13 kap. 8 § 
andra stycket kommunallagen undantas vissa beslut från prövnings-
grunderna i tredje och fjärde punkterna. Det gäller beslut om att 
åberopa synnerliga skäl för att inte balansera budgeten enligt 11 kap. 
5 § andra och tredje styckena kommunallagen samt beslut om regler-
ing av ett negativt balanskravsresultat enligt 11 kap. 12 och 13 §§ kom-
munallagen. Det innebär att dessa beslut inte kan prövas utifrån grun-
derna att rätt organ i en kommun eller en region har fattat beslutet 
och att ett beslut strider mot lag eller annan författning.  

Utredningen har övervägt om beslut att hänvisa till en stark 
finansiell ställning bör kunna prövas inom ramen för en fullständig 
laglighetsprövning, dvs. utifrån alla fyra prövningsgrunder i 13 kap. 
8 § första stycket, eller om sådana beslut även fortsättningsvis ska 
vara undantagna från möjligheten till en sådan prövning. Motivet 
skulle liksom i tidigare förarbeten15 vara att dessa beslut inte kan 

 
15 Prop. 1996/97:52, s. 39. 
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anses lämpade för att ligga till grund för en domstolsprövning efter-
som det är fråga om lokala politiska bedömningar av vad som är en 
lämplig hantering av den lokala ekonomin och som därför bör av-
göras inom ramen för det politiska systemet.  

Utredningen har i sina texter utvecklat en mer avgränsad beskriv-
ning av begreppet stark finansiell ställning än vad som följer av 
dagens förarbeten, vilket skulle underlätta en domstolsprövning av 
beslut att anta en budget som inte är i balans eller att inte återställa 
ett negativt balanskravsresultat. Utredningen har emellertid kommit 
fram till att det i ett första skede inte är motiverat att föreslå att det 
undantag från laglighetsprövning som gäller för synnerliga skäl vid 
en laglighetsprövning ska tas bort för tillämpningen av stark finan-
siell ställning. Det är dock viktigt att noga följa hur bestämmelserna 
om stark finansiell ställning tillämpas och om denna tillämpning blir 
alltför vidlyftig, införa en utvidgad möjlighet till laglighetsprövning 
i detta avseende. 

Användning av reserverade medel för att nå ett positivt 
balanskravsresultat 

Utredningens förslag innebär att kommunen eller regionen ur sin 
resultatreserv kan ta medel i anspråk för att upprätta en budget som 
är i balans. Således kan tidigare reserverade medel användas för att 
göra ett avsteg från balanskravet under det aktuella året. Resultat-
reserven (se avsnitt 6.5) syftar till att kommuner och regioner på för-
hand ska kunna planera och reservera medel till kommande nöd-
vändiga utgifter utan att behöva riskera att balanskravet inte uppnås. 
Reserven ska även kunna användas för att hantera oförutsedda intäkts- 
eller kostnadsvariationer som uppstår under innevarande år och där-
för ska beslut om reservering av medel till eller ianspråktagande av 
medel ur resultatreserven fastställas i bokslutet.  

Utredningen föreslår att äldre bestämmelser om uttag ur en 
resultatutjämningsreserv ska kunna tillämpas av de kommuner och 
regioner som sedan tidigare har reserverat medel i en sådan reserv 
(se avsnitt 6.6.2). Detta innebär att det under en övergångsperiod 
kommer att vara möjligt att, med hänvisning till att medel tas från 
en resultatutjämningsreserv, upprätta en budget med ett positivt 
balanskravsresultat med hänvisning till konjunkturskäl.   
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6.4.3 Undantag från kravet på att reglera negativa 
balanskravsresultat 

Utredningens förslag: Möjligheten att åberopa synnerliga skäl 
för att inte reglera ett negativt balanskravresultat tas bort. 

Undantag från kravet på reglering av ett negativt balanskravs-
resultat får göras om kommunen eller regionen har en stark 
finansiell ställning. 

Om det finns särskilda skäl får tiden för reglering av ett negativt 
balanskravsresultat förlängas från tre år till de närmast följande 
sex åren.  

Reglering av ett negativt balanskravsresultat ska ske i budgeten 
senast det sjätte året efter det år då det negativa balanskravs-
resultatet uppkom.  

Skälen för utredningens förslag 

Reglering av negativa balanskravsresultat 

I samband med upprättande av årsredovisningen beräknas ett balans-
kravsresultat. Om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras 
under de närmast följande tre åren (11 kap. 12 § första stycket kom-
munallagen). Kravet på reglering innebär att en negativ förändring 
av det egna kapitalet ska återställas. Fullmäktige får dock besluta att 
en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det 
finns synnerliga skäl (11 kap. 13 § kommunallagen).  

Utredningen har uppmärksammat att det förekommer att kom-
muner och regioner, med hänvisning till synnerliga skäl, väljer att 
inte alls återställa negativa balanskravsresultat i situationer där det är 
tveksamt om detta överensstämmer med lagstiftarens intentioner. 
En alltför generös användning av synnerliga skäl kan riskera att leda 
till att balanskravet inte fyller sin funktion och ekonomin urholkas. 
Huvudregeln är att negativa balanskravsresultat ska återställas inom 
tre år. Utredningen anser att negativa balanskravsresultat som huvud-
regel bör återställas oavsett vad de orsakats av. Därför föreslår utred-
ningen att möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl för att inte 
reglera ett negativt balanskravsresultat tas bort. 
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Undantagsmöjlighet för reglering av ett negativt balanskravsresultat 
vid stark finansiell ställning 

Ett exempel på vad som enligt förarbetena till dagens bestämmelse 
är att betrakta som ett synnerligt skäl för att inte återställa ett nega-
tivt balanskravsresultat är om en kommun eller region har en stark 
finansiell ställning. Utredningen bedömer det inte som rimligt att 
kommuner och regioner som har en stark finansiell ställning löpande 
ska fortsätta att stärka sin ekonomiska ställning. Kommuner och re-
gioner som har en stark finansiell ställning ska kunna använda viss 
del av eget kapital för att inte återställa ett negativ balanskravsresul-
tat. Utredningen föreslår därför att fullmäktige ska kunna besluta att 
en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras med 
hänvisning till stark finansiell ställning (se avsnitt 6.4.2).  

Återställandetiden kan förlängas om det finns särskilda skäl 

För att bedriva en ekonomisk förvaltning i enlighet med god kom-
munal hushållning är det av stor vikt att negativa balanskravsresultat 
som huvudregel återställs. Utredningen föreslår därför att möjlig-
heten att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa negativa balans-
kravsresultat tas bort. Enligt utredningens mening innebär detta en 
klar skärpning av regelverket kring balanskravet jämfört med i dag.  

Det kan dock finnas situationer då det uppkommer negativa balans-
kravsresultat som inte kan anses rimliga att återställa inom tre år. 
Exempel på sådana situationer är vid betydande och akuta ekono-
miska problem i de kommunala företagen eller då kostnader uppstår 
vid större, mer genomgripande omstruktureringsåtgärder i verksam-
heten eller i de kommunala företagen som inte är möjliga att hantera 
på bara tre år. Vidare kan det vara oförutsedda, isolerade händelser 
som leder till stora ekonomiska problem vilka tar lång tid att komma 
tillrätta med.  

Utredningen föreslår därför att antalet år för återställande i undan-
tagsfall ska kunna förlängas till sex år när det finns särskilda skäl. 
Förslaget syftar till att i sådana situationer undvika kraftiga neddrag-
ningar av den kommunala kärnverksamheten, som eventuellt skulle 
ha varit nödvändigt vid ett krav på återställande inom tre år. Ett 
återställande av ett negativt balanskravsresultat bör dock ske så snart 
som möjligt. Att skjuta upp detta, trots att det finns möjlighet att 
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helt eller delvis återställa ett negativt balanskravsresultat, kan inte 
anses vara förenligt med kravet på god kommunal hushållning. 

Till följd av att synnerliga skäl tas bort och att särskilda skäl en-
dast får åberopas för händelser som uppstår under innevarande år 
uppstår en asymmetri mellan budget och bokslut. Lagstiftaren har 
tidigare tagit ställning till att en sådan asymmetri inte ska råda vad 
gäller synnerliga skäl, bl.a. för att undvika att orealistiska förslag till 
budget antas.16 Dagens ekonomiska situation är emellertid en annan 
än den som rådde vid 2000-talets inledning och det finns andra verk-
tyg, däribland utredningens förslag om en resultatreserv, för att han-
tera planerade underskott. Det finns därmed inte tillräckligt starka 
skäl till att det redan vid budgettillfället ska vara möjligt att hänvisa 
till särskilda skäl. 

Reglering av negativa balanskravsresultat och åtgärdsplan för reglering  

Enligt 11 kap. 12 § andra stycket kommunallagen ska fullmäktige 
anta en åtgärdsplan för hur regleringen av ett negativt balanskravs-
resultat ska ske. Vidare framgår i tredje stycket i samma bestämmelse 
vid vilken tidpunkt som reglering av negativa balanskravsresultat ska 
ske. Enligt 11 kap. 12 § tredje stycket ska beslut om reglering fattas 
senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balans-
kravsresultatet uppkom.  

Eftersom utredningen också föreslår att det, vid särskilda skäl, 
ska vara möjligt att reglera negativa balanskravsresultat inom sex år 
behöver denna bestämmelse kompletteras. Utredningen föreslår där-
för att ett tillägg införs om vid vilken tidpunkt som reglering senast 
ska ske när en hänvisning till särskilda skäl har skett. Tillägget inne-
bär att reglering av negativa balanskravsresultat ska ske i budgeten 
senast det sjätte året, om det finns särskilda skäl.  

Kravet på antagande av åtgärdsplan för reglering av negativa balans-
kravsresultat kvarstår och kommer i och med bestämmelsens nya 
föreslagna utformning även att omfatta sådana situationer då sär-
skilda skäl har åberopats för att förlänga återställandetiden för nega-
tiva balanskravsresultat till sex år.  

 
16 Prop. 2003/04:105, s. 19. 
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6.4.4 Laglighetsprövning av särskilda skäl  

Utredningens bedömning: Hänvisning till särskilda skäl för en 
förlängd tid för reglering av ett negativt balanskravsresultat bör 
inte kunna prövas inom ramen för en fullständig laglighetspröv-
ning. 

 
Skälen för utredningens bedömning: I 13 kap. 8 § första stycket 
kommunallagen framgår utifrån vilka prövningsgrunder ett överklagat 
beslut kan upphävas inom ramen för en laglighetsprövning. Enligt 
bestämmelsen ska ett överklagat beslut upphävas om; 1. det inte har 
kommit till på lagligt sätt, 2. beslutet rör något som inte är en ange-
lägenhet för kommunen eller regionen, 3. det organ som har fattat 
beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 4. beslutet annars strider 
mot lag eller annan författning. 

I 13 kap. 8 § andra stycket kommunallagen undantas vissa beslut 
från prövningsgrunderna i tredje och fjärde punkterna. Det gäller 
beslut om att åberopa synnerliga skäl för att inte balansera budgeten 
enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena kommunallagen samt 
beslut om reglering av ett negativt balanskravsresultat enligt 11 kap. 
12 och 13 §§ kommunallagen.  

Enligt äldre förarbeten kunde dessa beslut inte anses lämpade för 
att ligga till grund för en domstolsprövning eftersom det är fråga om 
lokala politiska bedömningar av vad som är en lämplig hantering av 
den lokala ekonomin. Därmed ansågs detta vara frågor som i stället 
borde avgöras inom ramen för det politiska systemet.17  

Utredningen föreslår att möjligheten att åberopa synnerliga skäl 
för att inte reglera negativa balanskravsresultat tas bort. I stället 
införs en möjlighet att, om det finns särskilda skäl, förlänga tiden för 
reglering av ett negativt balanskravsresultat upp till sex år. På samma 
sätt som tidigare, avseende tillämpningen av synnerliga skäl, inne-
fattar beslut om hänvisning till särskilda skäl lokala politiska bedöm-
ningar. Därmed anser utredningen, utifrån vad som framhållits i tidi-
gare lagstiftningsärenden, att beslut av detta slag endast bör kunna bli 
föremål för en begränsad laglighetsprövning. Detta innebär att så-
dana beslut endast kan prövas utifrån prövningsgrunderna i 13 kap. 
8 § första stycket 1 och 2 kommunallagen, dvs. om beslutet inte har 

 
17 Prop. 1996/97:52, s. 39. 
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kommit till på lagligt sätt och om beslutet rör något som inte är en 
angelägenhet för kommunen eller regionen. Besluten kan dock inte 
prövas utifrån 13 kap. 8 § första stycket 3 och 4 kommunallagen, 
dvs. om det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra 
det, eller om beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

6.4.5 Nya balanskravsjusteringar 

Utredningens förslag: Balanskravsutredningen ska kompletteras 
med två nya justeringsposter som därmed inte ska beaktas vid 
beräkningen av årets resultat efter balanskravsjusteringar:  

– exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersätt-
ningar 

– ökning eller minskning av pensionsförpliktelser till följd av 
ändring av livslängdsantaganden eller diskonteringsränta.  

 
Utredningens bedömning: Befintliga poster i balanskravsutred-
ningen bör bli föremål för en särskild genomlysning. 

 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Balanskravsutredning och balanskravsresultat 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska förvaltningsberättelsen innehålla upp-
lysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels 
balanskravsresultatet. Dessa upplysningar lämnas i form av en balans-
kravsutredning. Vid beräkning och redovisning av resultat efter balans-
kravsjusteringar ska årets resultat justeras för vissa poster som inte 
härrör från den egentliga verksamheten (se avsnitt 5.4.2). Efter juster-
ing för förändring av resultatutjämningsreserven (resultatreserven 
enligt utredningens förslag) erhålls balanskravsresultatet. 

Det är viktigt att framhålla skillnaden mellan balanskravsresultatet 
och god kommunal hushållning. I god kommunal hushållning ingår 
det att beakta alla poster i resultaträkningen inklusive justerings-
posterna i balanskravsutredningen, och dess påverkan på ekonomin 
på längre sikt.  
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Balanskravsresultatet ska spegla det lägsta godtagbara resultatet 
ett enskilt år. Negativa balanskravsresultat ska enligt utredningens 
förslag återställas. Vissa tillfälliga intäkter och kostnader som upp-
står enskilda år och som inte ingår i den egentliga verksamheten bör 
inte ingå i balanskravsresultatet. Utredningen menar att dagens balans-
kravsjusteringar dock endast fångar upp en del av dessa engångsposter. 
Som utredningen tidigare beskrivit finns det också vissa problem 
förknippade med några av balanskravsjusteringarna som att de t.ex. 
ger utrymme för tolkning och bedömning samt att de kan skapa 
utrymme för s.k. bokslutspolitik (se avsnitt 5.4.4). Därtill kommer, 
enligt vad utredningen erfarit, att synnerliga skäl i vissa fall har an-
vänts för att hantera avvikande balanskravsresultat trots att de inte 
bottnar i en reell ekonomisk situation utan snarare har sin grund i 
den nuvarande utformningen av balanskravsutredningen.  

Utredningen har övervägt olika förslag till förändringar i balans-
kravsutredningen för att möta problem som kommit till utredningens 
kännedom.  

Ett sådant problem är att årets resultat under ett enskilt år kan 
påverkas av tillfälliga, stora intäkter som delvis ska finansiera åtagan-
den på betydligt längre tid, eller kostnader som inte är rimliga att 
hantera på bara ett par år utan att det kraftigt påverkar verksamheten. 
Utredningen anser att årets resultat efter balanskravsjusteringar inte 
ska spegla sådana tillfälliga ekonomiska händelser. Utredningen anser 
därför att det finns ett behov av att balanskravsutredningen kom-
pletteras för att balanskravsresultatet ska fungera bättre för styrning. 
Mot den bakgrunden föreslår utredningen att ytterligare två poster 
läggs till i balanskravsutredningen – dels en post avseende exploa-
teringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar dels 
ytterligare en post avseende beräkningsmässiga förändringar av pen-
sionsskulden. Motivet till förslagen beskrivs nedan. 

Därutöver har utredningen i sina kontakter med företrädare för 
sektorn uppfattat att det även finns andra problem förknippade med 
nuvarande poster i balanskravsutredningen som handlar om hur 
balanskravsresultatet kan påverkas. Några exempel beskrivs sist i detta 
avsnitt. Dessa problem kan skapa oklarheter och snedvridna incita-
ment i förvaltningen av ekonomin och behöver därför analyseras 
närmare. Det har emellertid inte funnits utrymme för detta inom 
ramen för utredningens arbete. Utredningen gör därför bedömningen 
att en grundlig genomlysning av främst befintliga poster i balanskravs-
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utredningen bör ske i särskild ordning, men att även balanskravs-
utredningen i sin helhet behöver utvärderas. Genomlysningen bör ske 
både utifrån ett redovisningsperspektiv och ett ekonomistyrnings-
perspektiv. 

Exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 

Förutom realisationsvinster från bl.a. fastighetsförsäljningar kan stora 
engångsintäkter uppstå i andra närstående affärshändelser, i synner-
het inom exploateringsverksamheten. Det behöver inte nödvändigt-
vis vara resultatet av en försäljning av en tillgång, utan kan i stället 
handla om en tillgång som ska ägas och förvaltas av kommunen eller 
regionen och där tillgången, eller ett bidrag till den, har erhållits som 
gåva, oftast som ett led i en större affärsuppgörelse.  

Exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersätt-
ningar är medel från privata aktörer och fastighetsägare, vilka till stor 
del är avsedda för investeringar i anläggningar och fastigheter. Dessa 
intäkter är ofta stora och stärker ekonomin märkbart – men bara 
tillfälligt. Samtidigt ska intäkterna finansiera investeringar i anlägg-
ningar som är förenade med ett framtida åtagande i form av drifts- 
och underhållskostnader. Det finns en risk för att den tillfälliga in-
täkten kortsiktigt används till den löpande verksamheten vilket inte 
kan anses vara en god kommunal hushållning. 

I RKR:s rekommendation18 görs skillnad på offentliga och privata 
bidrag samt om intäkten är förenad med formella villkor avseende 
prestation eller andra restriktioner för när bidraget kan användas. 
Detta gör att vissa bidrag kan periodiseras i takt med att prestationen 
utförs medan andra inte kan det. I det senare fallet kan det således 
leda till stora engångsintäkter som därigenom inte kan matchas mot 
motsvarande kostnader över tid. En hel del synpunkter har framförts 
på rekommendationen från RKR och dess konsekvenser, exempelvis 
i en skrivelse till Finansdepartementet.19  

Mot bakgrund av detta föreslår utredningen att det ska göras en 
justering i balanskravsutredningen på så sätt att intäkten från de bi-
drag som enligt RKR:s rekommendation ska intäktsföras direkt i sin 
helhet, inte ska beaktas vid beräkningen av årets resultat efter 

 
18 RKR:s rekommendation R2 Intäkter (nov 2019). 
19 Dnr Fi 2020/00167/K. 
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balanskravsjusteringar. Förslaget löser visserligen inte problemet med 
en matchning mellan intäkter och kostnader över tiden, i enlighet 
med det önskemål som har framförts i skrivelsen, men syftar till att 
skydda engångsintäkter från kortsiktig konsumtion. 

Innan exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnads-
ersättningar tas upp i balanskravsutredningen kan det dock i en del 
fall finnas anledning att räkna bort vissa kostnader. Det kan gälla 
kostnader som har en direkt koppling till den aktuella intäkten och 
som uppstår samma år som intäkten, dvs. sådana kostnader som är 
en förutsättning för den aktuella intäkten men som inte tillför ett 
bestående värde. Exempel på kostnader som kan övervägas är t.ex. 
nedskrivning av det bokförda värdet på den fastighet som ett exploa-
teringsbidrag avser eller egna engångskostnader för markberedning, 
bl.a. sanering och rivning på den berörda fastigheten eller anlägg-
ningen. En förutsättning bör dock vara att de aktuella kostnaderna 
inte ska aktiveras och skrivas av under en längre tidsperiod. Vilka 
intäkter som ska inrymmas i justeringsposten för exploaterings-
bidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar och vilka 
kostnader som får exkluderas kan enligt utredningen vara en lämplig 
fråga för det normgivande organet på området, dvs. RKR, att ta ställ-
ning till. 

Enligt utredningen kan det också vara lämpligt att en kommun 
eller region som använder den nya balanskravsjusteringen, samtidigt 
tar ställning till hur de aktuella intäkterna kan antas påverka ekono-
min på lång sikt i de mål och riktlinjer som anges i det föreslagna 
programmet för god kommunal hushållning. 

Förändring av beräkningsförutsättningar för pensionsåtaganden 

Ändrade livslängdsantaganden eller ändrad diskonteringsränta kan 
få stor påverkan på kommuners och regioners resultat enskilda år. 
Den redovisade pensionsskuldens storlek gör att även mindre änd-
ringar av beräkningsantaganden kan ge betydande påverkan på resul-
tatet.20  
  

 
20 Vid beslut om förändrade beräkningsantaganden påverkas värderingen av pensionsskulden. 
Exempelvis får ett antagande om att den förväntade livslängden ökar, till följd att summan av 
de framtida pensionsutbetalningarna kommer att öka, vilket i sin tur leder till att den beräk-
nade storleken på kommunernas och regionernas pensionsskuld ökar. 
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Det kan vara svårt för kommuner och regioner att hantera en 
sådan effekt av förändrade beräkningsantaganden, inom ramen för 
balanskravet, så som exempelvis åren 2011 och 2013 då RIPS-räntan 
sänktes. År 2021 var återigen en sådan händelse aktuell genom en 
förändring av livslängsantagandena. Enligt SKR:s preliminära bedöm-
ning kommer det att påverka sektorn negativt med sammanlagt 
20 miljarder kronor, varav cirka hälften är resultatpåverkande.21 Vid 
de tidigare tillfällena åberopade vissa kommuner och regioner synner-
liga skäl för att inte behöva återställa den påverkan på balanskravs-
resultatet som förändringen innebar.  

Utredningen föreslår att balanskravsutredningen kompletteras 
med en ny justeringspost avseende ökning eller minskning av pen-
sionsförpliktelser till följd av ändring av livslängdsantaganden eller 
diskonteringsränta. Den föreslagna balanskravsjusteringen ska er-
sätta behovet av att i dessa situationer åberopa synnerliga skäl för att 
inte återställa ett negativt balanskravsresultat. Genom att undanta 
förändringen av beräkningsantaganden för pensionsskulden i balans-
kravsutredningen redovisas tydligt den resultatpåverkan den får ett 
enskilt år. Ett återställande av ett negativt balanskravsresultat, till följd 
av den föreslagna nya balanskravsjusteringen, kan behöva ske under 
många år vilket kan beaktas i mål och riktlinjer inom programmet 
för god kommunal hushållning och i budgeten de kommande åren.  

Räntebanan kan i normalfallet förväntas uppvisa ett cykliskt 
mönster med en serie efter varandra påföljande höjningar under flera 
års tid, som tillsammans ackumulerar en mycket stor resultatpåverkan, 
för att därefter följas av en motsvarande serie av sänkningar med 
motsatt effekt. Följer denna bana en normal konjunkturcykel skulle 
det krävas upp till tio år för att resultatutjämna effekterna av ränte-
förändringarna. I stället för att hantera detta inom den nuvarande 
återställandetiden på tre år som medges i bestämmelsen om reglering 
av negativa balanskravsresultat behöver det beaktas i det längre tids-
perspektiv som programmet för god kommunal hushållning om-
fattar. Den förlängda återställandetid på sex år vid särskilda skäl som 
utredningen föreslår bör främst gälla andra, större resultatpåverkande 
händelser av engångskaraktär. En större positiv resultatpåverkan vid 
en räntehöjning behöver också hanteras och skyddas från kortsiktig 
konsumtion på det sätt som balanskravsjusteringen åstadkommer. 

 
21 SKR (2021e). 
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Sammanfattning av de föreslagna balanskravsjusteringarnas 
påverkan på balanskravsutredningen 

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beak-
tas vid beräkningen av årets resultat: 

1. Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god kom-
munal hushållning, 

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överens-
stämmelse med god kommunal hushållning, 

3. orealiserade vinster och förluster i värdepapper, 

4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper, 

5. exploateringsbidrag, gatukostnadsersättning och investerings-
bidrag,  

6. ökning eller minskning av pensionsförpliktelser till följd av änd-
ring av livslängdsantaganden eller diskonteringsränta.  

Behov av genomlysning av vissa problem med balanskravsutredningen 

Vissa kommuner och regioner kan ha en situation där en hög och rela-
tivt jämn avkastning från medelsförvaltningen utgör en betydande 
del av de återkommande intäkterna, då placeringarnas storlek gör att 
värdeökningen kan vara en finansieringskälla för delar av den löpande 
verksamheten. Ofta är placeringsportföljen dessutom specifikt av-
sedd för att finansiera pensionsutbetalningarna. 

Som nämns ovan finns vissa ytterligare problem som skapar in-
citament till åtgärder som påverkar balanskravsresultatet men där ut-
redningen inte haft möjlighet att föreslå en lösning utan i stället för-
ordar en särskild genomlysning. Här görs en kort beskrivning av 
dessa problem.  

Ett problem rör tolkning och bedömning av vilka tillgångs-
försäljningar som borde ingå i beräkningen av realisationsvinster och 
realisationsförluster. Det finns exempel på kommuner och regioner 
som, i enlighet med vad som kan uttolkas från RKR:s rekommenda-
tioner, skiljer mellan försäljningar av anläggnings- respektive omsätt-
ningstillgångar. Det ska också göras en bedömning av om realisations-
vinster och realisationsförluster står i överensstämmelse med god 
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ekonomisk hushållning. Osäkerheten kring tolkningen kan innebära 
vissa kvalitetsproblem men den skapar också ett handlingsutrymme 
för kommunen eller regionen själv.  

Ett annat problem som också har identifierats är kopplat till medels-
förvaltningen. Realiserade respektive orealiserade värdeförändringar 
på finansiella tillgångar behandlas olika i årets resultat respektive i 
årets resultat efter balanskravsjusteringar. I årets resultat ingår även 
orealiserade värdeförändringar eftersom huvudprincipen är att de 
finansiella tillgångarna ska marknadsvärderas. Orealiserade värdeför-
ändringar ska justeras bort i balanskravsutredningen och ingår inte i 
årets resultat efter balanskravsjusteringar. För att de finansiella pla-
ceringarnas värdeförändring ska påverka årets resultat efter balans-
kravsjusteringar krävs försäljningar. Det tvingar kommuner och re-
gioner att vissa år realisera värdeökningar för att inte riskera att 
redovisa ett negativt balanskravsresultat. Andra år kan balanskravs-
resultatet beräknas bli positivt och då finns ett utrymme att realisera 
värdeminskningar genom försäljningar. Genom försäljningar före 
och återköp efter ett årsskifte kan handel med värdepapper således 
fungera som en resultatregulator utan någon reell betydelse för eko-
nomin. Årets resultat efter balanskravsjusteringar kan därigenom för-
bättras i stället för att kommunen eller regionen vidtar reella åtgär-
der för att stärka ekonomin. 

Det beskrivna problemet kopplat till medelsförvaltningen kan lösas 
på olika sätt och kan ingå i den genomlysning som utredningen för-
ordar. 

6.4.6 Redovisning av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultat  

Utredningens förslag: Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
och balanskravsresultatet ska anges i direkt anslutning till posten 
årets resultat i resultaträkningen.  

 
Skälen för utredningens förslag: Upplysning om balanskravsresul-
tatet ska enligt 11 kap. 10 § LKBR lämnas i förvaltningsberättelsen, 
vilken utgör en del av årsredovisningen. Vidare ska upplysning, 
enligt 11 kap. 11 § LKBR, lämnas i förvaltningsberättelsen om hur 
tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och 



Utredningens förslag SOU 2021:75 

266 

om det balanskravsresultat som återstår att reglera. För det fall full-
mäktige har beslutat att inte reglera det negativa balanskravsresul-
tatet ska skälen för det anges. Det är viktigt att det i budgeten finns 
en beräkning av om balanskravet uppnås. För att tydliggöra detta 
behöver det finnas ett krav på att balanskravsutredningen även ska 
ingå i budgeten, vilket utredningen föreslår, se avsnitt 6.7.2.  

I syfte att stärka styrningen, verka för att förebygga negativa balans-
kravsresultat, öka transparensen och tydliggöra båda resultaten före-
slår utredningen att redovisningen av årets resultat efter balanskravs-
justeringar och balanskravsresultatet ska ske i direkt anslutning till 
resultaträkningen i årsredovisningen. Förslaget innebär att resultat-
räkningen i den kommunala bokföringen avviker från gängse redo-
visningsregler inom företagsredovisningen. Utredningen bedömer att 
det i detta avseende finns en kommunal särart i form av ett behov av 
transparens, bl.a. ur ett medborgarperspektiv, som väger tyngre än 
ett strikt förhållningssätt till att resultaträkningen för kommuner 
och regioner är uppställd på samma sätt som, t.ex. inom det privata 
näringslivet. Det är viktigt att balanskravsresultatet lyfts fram, då det 
i högre grad än årets resultat visar på ett underliggande resultat, och 
som också är lättare att utvärdera mot en tydligt reglerad målnivå än 
årets resultat. Även fortsättningsvis redovisas balanskravsutredningen 
i sin helhet i förvaltningsberättelsen.  

6.4.7 Upplysning om hänvisning till stark finansiell ställning 

Utredningens förslag: Upplysning ska lämnas i budgeten och i 
årsredovisningen, om undantag med hänvisning till en stark finan-
siell ställning har gjorts för att inte upprätta en budget där balans-
kravsresultatet är positivt eller för att inte reglera ett negativt 
balanskravsresultat.  

 
Skälen för utredningens förslag: Enligt utredningens förslag kan 
stark finansiell ställning utgöra skäl för att inte upprätta en budget i 
balans, se avsnitt 6.4.2. I avsnitt 6.4.3 föreslås vidare att stark finansiell 
ställning kan utgöra undantag från kravet att reglera negativa balans-
kravsresultat.  
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Det är rimligt att det, i budgeten och i årsredovisningen, på ett 
tydligt sätt framgår att åberopande av stark finansiell ställning sker 
och vilka konsekvenser det får på balanskravsresultatet. 

6.5 Resultatreserv  

6.5.1 En resultatreserv kan främja balans 

Utredningens bedömning: Kommuner och regioner bör under 
vissa omständigheter ges möjlighet att spara överskott i en resultat-
reserv i syfte att stärka förutsättningarna för att uppnå målet om 
en god kommunal hushållning.  

 
Utredningens förslag: En resultatreserv införs till vilken kom-
muner och regioner får reservera delar av sina överskott.  

 
Skälen för utredningens bedömning och förslag: Utredningen be-
dömer att det fortfarande finns behov av att under vissa villkor med-
ge en flexibilitet i balanskravet för att motverka den asymmetri som 
finns i dag – att underskott måste återställas medan överskott inte 
kan användas för annat än att förstärka eget kapital. Behovet av flexi-
bilitet finns också mot bakgrund av utredningens förslag om att ta 
bort möjligheten att hänvisas till synnerliga skäl för att inte återställa 
ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar. Utredningen vill 
vända på incitamenten – genom att stärka incitamenten att spara 
överskott kan förutsättningen att nå en ekonomi i balans även kom-
mande år förbättras. Vidare innebär en god kommunal hushållning 
att kommuner och regioner så långt som möjligt själva tar ansvar för 
och löser de ekonomiska problem som kan uppstå. 

Om en kommun eller en region har reserverat tidigare års positiva 
resultat till en resultatreserv bör sådana medel kunna användas för 
att tillåta tillfälligt högre nödvändiga utgifter utan att riskera att 
balanskravet inte uppnås. Utredningen föreslår därför att en ny 
resultatreserv inrättas till vilken ett positivt årets resultat efter balans-
kravsjusteringar kan reserveras. Resultatreserven syftar till att kommu-
ner och regioner på förhand ska kunna planera och öka sitt sparande 
för att reservera medel till kommande större utgifter. Resultatreser-
ven ska även kunna utgöra en buffert för oförutsedda utgifter. Ett 
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sådant förfarande behöver vara i linje med de ställningstaganden som 
fullmäktige har gjort avseende hur kravet på god kommunal hushåll-
ning kan uppnås i den egna kommunen eller regionen.  

Utredningen föreslår att budgeten ska upprättas så att balans-
kravsresultatet är positivt. Beslut om användning av medel från eller 
reservering av medel till resultatreserven bör först och främst ske i 
samband med upprättande av budget. Det är dock även möjligt att 
besluta om användning av medel eller reservering till resultatreserven 
i samband med årsbokslutet då den slutgiltiga användningen av 
reserven fastställs. På så sätt kan resultatreserven användas för att 
hanterade planerade över- eller underskott men även oförutsedda 
händelser som uppstår under budgetåret. Förutsättningen för att 
medel ska få ianspråktas är att en resultatreserv har byggts upp. 

Avsikten med den föreslagna resultatreserven är dock inte att 
detta ska ha någon avsevärd påverkan på kommunsektorns finan-
siella sparande över tid. Utredningen bedömer inte att införandet av 
en resultatreserv leder till att det finansiella sparandet i den kom-
munala sektorn minskar över tid. Resultatreservens utformning bör 
snarare stärka incitamenten att generera ett överskott och minska före-
komsten av tveksamma resultatjusteringar från ett år till ett annat. 
De utgifter som ianspråktagandet av medel ur resultatreserven täcker 
vissa år har således föregåtts av ett högre sparande. I sammanhanget är 
det viktigt att poängtera att det inte kan anses vara en god kommunal 
hushållning att under flera år endast nå upp till balanskravets mini-
minivå.  

6.5.2 Lokal, strategisk inriktning för användning 
av resultatreserven 

Utredningens förslag: Om kommunen eller regionen har en re-
sultatreserv ska programmet för god kommunal hushållning inne-
hålla riktlinjer för hantering av och tillåtna ändamål för använd-
ning av medel ur resultatreserven.  

 
Skälen för utredningens förslag: Fullmäktige ska i sitt program för 
god kommunal hushållning genom riktlinjer, ta ställning till hur 
resultatreserven ska hanteras och för vilka ändamål som medel ur 
resultatreserven får användas. Resultatreserven är ett av flera verktyg 



SOU 2021:75 Utredningens förslag 

269 

som står till förfogande för att uppnå en god kommunal hushållning 
inom kommunen eller regionen. Riktlinjerna för resultatreserven 
bör omfatta en analys av vilka behov resultatreserven ska tillgodose 
och ange för vilka ändamål som medel ur reserven får tas i anspråk.  

Det skulle kunna röra sig om att resultatreserven används för att 
täcka höga på förhand planerade kostnader ett enskilt år som exem-
pelvis uppstår till följd av ett beslut om en omstrukturering av verk-
samheten som på sikt bidrar till att god kommunal hushållning nås. 
Andra exempel på när resultatreserven kan användas är vid oförut-
sedda utgiftsökningar eller intäktsbortfall, så länge det inte bedöms 
motverka möjligheten att uppnå god kommunal hushållning, och vid 
tillämpning av så kallade sociala investeringsfonder.22 Genom att re-
sultatreservens ändamål ska förhålla sig till kravet på en god kom-
munal hushållning minskar risken för att kommuner och regioner 
använder medel ur resultatreserven i situationer där det innebär att 
svåra och nödvändiga ekonomiska beslut senareläggs.  

För att resultatreserven ska vara ett användbart verktyg behöver 
medel kunna tas i anspråk oavsett om årets resultat efter balanskravs-
justeringar är positivt eller negativt. Exempelvis skulle ianspråkta-
gande från och reserveringar till sociala investeringsfonder och andra 
”markeringar” inom eget kapital kunna ingå i resultatreserven. Utred-
ningen har noterat att det förekommer fall där kommuner ianspråk-
tar medel som under tidigare år har markerats under eget kapital för 
ett eget ändamål och åberopat synnerliga skäl för att inte behöva åter-
ställa ett negativt balanskravsresultat. Resultatreserven kan användas 
för att hantera dessa former av resultatjusteringar mellan åren. Jäm-
fört med tidigare förfarande blir det nu tydligt och transparent hur 
det egna kapitalet hanteras och hur stor den egentliga förekomsten 
av sådana justeringar är.  

Avsikten är inte att reserven ska göra det möjligt att under en 
längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, eller en kostnads-
nivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart. Storleken på 
resultatreserven behöver därför begränsas. 

Utöver de nivåer och gränser som regleras i lag avseende reser-
vering och maxnivå av resultatreserven kan fullmäktige i program-

 
22 En social investeringsfond innebär kort att medel reserveras i en del av det egna kapitalet 
och disponeras för utgifter för sociala ändamål som syftar till att minska framtida kostnader. 
Andra typer av reserveringar under eget kapital förekommer också och dessa benämns ibland 
som en ”markering” under eget kapital. 
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met för god kommunal hushållning besluta om högre gränser för när 
reservering tillåts eller en lägre nivå på taket. 

6.5.3 Reservering av medel 

Utredningens förslag: Reservering till resultatreserven får göras 
om kommunen eller regionen 

• har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, 

• inte har negativa balanskravsresultat från tidigare räkenskaps-
år att reglera. 

 
Reservering får göras av den del av årets resultat efter balans-
kravsjusteringar som överstiger två procent av summan av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

 
Skälen för utredningens förslag: Enligt 11 kap. 14 § kommunal-
lagen, där den nuvarande resultatutjämningsreserven regleras, tillåts 
reservering av medel till reserven av det lägsta av den del av årets 
resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 
1 eller 2 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning beroende på om eget kapital 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt 
eller negativt. Regelverkets utformning syftar till att minska risken 
för att eget kapital urholkas samtidigt som de medel som reserveras 
huvudsakligen ska komma från driftsöverskott. Reglerna kring re-
serveringar har enligt utredningens bedömning uppfattats som kom-
plicerade, eftersom hänsyn behöver tas till både två olika nivåer på 
eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser 
och två olika resultatmått.  

Utredningens förslag syftar till att förenkla reglerna för reservering 
av medel, jämfört med vad som i dag gäller för resultatutjämnings-
reserven, genom att minska antalet faktorer att ta hänsyn till. Det är 
fortfarande viktigt att värna det egna kapitalet och undvika en ur-
holkning av detta, särskilt när disponering tillåts för fler ändamål än 
utjämning av intäkter över konjunkturcykeln. Därför behöver det re-
sultat som relaterar till driftsöverskottet, årets resultat efter balans-
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kravsjusteringar, överstiga 2 procent av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Jämförelsevis har årets 
resultat efter balanskravsjusteringar under perioden 2014–2019 i ge-
nomsnitt varit 0,9 procentenheter lägre än årets resultat för kom-
muner och 0,6 procent lägre för regioner.23 Med andra ord krävs i 
genomsnitt en nivå på årets resultat på upp emot 3 procent av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
för att reservering av medel ska möjliggöras. Jämfört med reglerna 
för när medel får reserveras till resultatutjämningsreserven är kraven 
för när reservering medges till resultatreserven högre. För att ytter-
ligare minska risken för urholkning och förstärka incitamenten att 
spara krävs att det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser är positivt.  

Det förekommer att kommuner och regioner har ett årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som är högre än årets resultat. Det med-
för en risk för urholkning av det egna kapitalet. Dock är det endast 
i undantagsfall som reservering enligt de nya reglerna skulle medges. 
I genomsnitt beräknas årligen fyra kommuner under 2013–2019 haft 
möjlighet att reservera medel som innebär en viss försämring av eget 
kapital. Endast en av regionerna beräknas 2019 haft möjlighet att 
reservera medel enligt de nya reglerna, vilket i första hand beror på 
kravet på ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. I samband med att summan av ansvarsförbin-
delser för pensionsförpliktelser minskar över tid kommer fler regio-
ner att nå ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser och få möjlighet att reservera medel till re-
sultatreserven. 

Flertalet av landets regioner och en mindre andel av kommunerna 
har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sionsförpliktelser. Bland de som har ett positivt eget kapital finns 
också de som inte har resultatnivåer som medger en avsättning till 
resultatreserven. De högre kraven innebär att det blir svårare för 
dessa kommuner och regioner att bygga upp en resultatreserv. De 
har inte en möjlighet att disponera medel ur reserven för att under-
lätta finansiering t.ex. av större omstruktureringsåtgärder av verk-
samheten i syfte att sänka kostnaderna på längre sikt. Genom att 

 
23 För regionerna påverkas differensen av extremvärden för 2014 och 2019. För 2015–2018 var 
differensen mellan resultatmåtten endast 0,1 procenthet av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 



Utredningens förslag SOU 2021:75 

272 

åberopa särskilda skäl för att förlänga återställandetiden för ett nega-
tivt balanskrav finns dock en möjlighet för dessa kommuner och re-
gioner att genomföra mer kostsamma omstruktureringsåtgärder.  

6.5.4 Upplysning om användning av medel 

Utredningens förslag: I förvaltningsberättelsen ska upplysning 
lämnas om vilket ändamål som medel ur resultatreserven har an-
vänts för. 

 
Skälen för utredningens förslag: Med möjligheten att flytta intäk-
ter från ett år till ett annat skapas bättre förutsättningar till ekono-
misk planering för ett tidsperspektiv längre än ett år i kommuner och 
regioner. Samtidigt minskar det egna kapitalet när medel ur resultat-
reserven ianspråktas. Hur medel används och till vilka ändamål en 
reduktion av det egna kapitalet görs bör vara transparent. Därför ska 
en upplysning lämnas i förvaltningsberättelsen, t.ex. i anslutning till 
balanskravsutredningen, som beskriver för vilket ändamål som medel 
har använts ur resultatreserven. 

6.5.5 Resultatreservens storlek begränsas 

Utredningens förslag: Reservering får ske om resultatreserven 
efter reservering högst uppgår till ett totalt belopp som motsvarar 
fem procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

 
Skälen för utredningens förslag: Det finns flera anledningar att be-
gränsa hur stor resultatreserven får bli. För att långsiktigt kunna 
finansiera investeringarna i verksamheten med egna medel behöver 
det egna kapitalet byggas upp. En alltför stor resultatreserv ur vilken 
medel kan användas för att täcka återkommande driftsunderskott, 
riskerar att möjliggöra en urholkning av det egna kapitalet. En stor 
resultatreserv som medger att balanskravet kan nås år efter år med 
hjälp av uttag ur resultatreserven kan skapa en situation där kom-
muner och regioner undviker att genomföra nödvändiga, strukturella 
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förändringar som på lång sikt innebär att kostnaderna anpassas till 
intäkterna. 

Det finns också makroekonomiska risker med en alltför stor 
resultatreserv. Resultatutjämningsreserverna uppgick sammantaget 
2019 till 0,4 procent av BNP. Kommunernas resultatutjämnings-
reserv utgjorde 5,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning medan motsvarande för regio-
nerna var 0,9 procent. En synkroniserad upplösning av resultatreserven 
i en lågkonjunktur hade påverkat kommunsektorns finansiella sparande 
negativt med 0,4 procent av BNP. En för stor resultatreserv innebär 
att staten skulle behöva ha en beredskap för att neutralisera effekten 
på den offentliga sektorns finansiella sparande för att inte riskera 
överskottsmålets integritet. Den nya resultatreserven har emellertid 
en annan utformning än resultatutjämningsreserven vilket delvis 
innebär ett mindre fokus på upplösning vid en viss tidpunkt.  

Ett tak på resultatreservens storlek som motsvarar 5 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-
ning, strax under den genomsnittliga resultatutjämningsreservens 
storlek, skulle vid maximalt utnyttjande uppgå till 1,2 procent av 
BNP. Ett antagande om ett maximalt utnyttjande av resultatreserven 
ett enskilt år är emellertid inte särskilt realistiskt. Det förutsätter 
dels att alla kommuner och regioner har byggt upp en resultatreserv, 
dels att de väljer att utnyttja hela resultatreserven vid samma tillfälle. 
I praktiken kommer inte alla kommuner och regioner att kunna 
bygga upp en resultatreserv på grund av de villkor för reservering 
som föreslås. Det är inte heller särskilt troligt att många kommuner 
och regioner skulle välja att använda medel ur resultatreserven vid 
samma tidpunkt. 

En begränsning av resultatreservens storlek är ett stöd för den 
långsiktiga ekonomistyrningen i kommuner och regioner. Det kan 
vara ett stöd för att undvika en situation där den styrande majori-
teten, i stället för att fatta beslut som ger en långsiktig god eko-
nomisk utveckling, agerar kortsiktigt och disponerar medel ur resultat-
reserven för att klara balanskravet. Ett annat skäl till att begränsa 
resultatreservens storlek är att undvika ett opportunt beteende vid 
ett majoritetsskifte.  

Nivån på taket behöver sättas tillräckligt högt för att resultat-
reserven ska bli ett användbart verktyg för kommuner och regioner 
och samtidigt minimera de negativa riskerna. I och med att möjlig-
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heten att hänvisa till synnerliga skäl för att inte återställa ett negativt 
balanskravsresultat tas bort behöver det finnas ett tillräckligt manöver-
utrymme för att kunna hantera t.ex. omstruktureringar.  

6.5.6 Redovisning av resultatreserven 

Utredningens förslag: Reservering av medel till och användning av 
medel ur resultatreserven ska redovisas i balanskravsutredningen.  

Resultatreserven ska redovisas som en delpost under eget kapi-
tal i balansräkningen. 

 
Skälen för utredningens förslag: Det behöver framgå tydligt i vilken 
omfattning medel reserveras till och används ur en resultatreserv. 
Därför bör redovisning av resultatreserven ske på samma sätt som 
redovisningen av resultatutjämningsreserven. Vid beräkning av balans-
kravet ska hänsyn tas till reserveringar till eller användning av medel 
ur resultatreserven. Om förändringen av resultatreserven enbart be-
aktas vid beräkningen av balanskravsresultatet påverkas varken årets 
resultat eller ekonomiska nyckeltal av dispositionen. Resultaträk-
ningen kan på så sätt hållas ren från poster som inte klassas som in-
täkter eller kostnader. 

Resultatreserven är en del av det egna kapitalet och ska redovisas 
som en egen del under eget kapital. 

6.5.7 Laglighetsprövning av användning av medel  
från en resultatreserv 

Utredningens förslag: Beslut om att använda medel från en re-
sultatreserv ska endast kunna bli föremål för en begränsad laglig-
hetsprövning. 

 
Skälen för utredningens förslag: I 13 kap. 8 § första stycket kom-
munallagen framgår utifrån vilka prövningsgrunder ett överklagat 
beslut kan upphävas inom ramen för en laglighetsprövning. Enligt 
bestämmelsen ska ett överklagat beslut upphävas om; 1. det inte har 
kommit till på lagligt sätt, 2. beslutet rör något som inte är en ange-
lägenhet för kommunen eller regionen, 3. det organ som har fattat 
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beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 4. beslutet annars strider 
mot lag eller annan författning. 

I 13 kap. 8 § andra stycket kommunallagen undantas vissa beslut 
från prövningsgrunderna i tredje och fjärde punkterna. Det gäller 
bl.a. beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv 
enligt 11 kap. 14 § kommunallagen. Enligt förarbetena kunde dessa 
beslut inte anses lämpade för att ligga till grund för en domstols-
prövning eftersom det är fråga om lokala politiska bedömningar av 
vad som är en lämplig hantering av den lokala ekonomin. Därmed 
ansågs detta vara frågor som i stället borde avgöras inom ramen för 
det politiska systemet.24  

Utredningen föreslår att möjligheten att reservera medel till en 
resultatutjämningsreserv ska tas bort och att det i stället ska införas 
en möjlighet för kommuner och regioner att reservera medel till en 
resultatreserv. På samma sätt som för resultatutjämningsreserven 
innefattar beslut om användning av medel från en resultatreserv 
lokala politiska bedömningar. Därmed anser utredningen, utifrån 
vad som framhållits i tidigare lagstiftningsärenden, att beslut av detta 
slag endast bör kunna bli föremål för en begränsad laglighetspröv-
ning. Detta innebär att beslut om att använda medel från en resultat-
reserv endast kan prövas utifrån prövningsgrunderna i 13 kap. 8 § 
första stycket 1 och 2 kommunallagen, dvs. om beslutet inte har 
kommit till på lagligt sätt och om beslutet rör något som inte är en 
angelägenhet för kommunen eller regionen.  

6.6 Konjunkturutjämning för kommuner och regioner 

6.6.1 Inledning 

Utredningen har i uppdrag att bedöma om resultatutjämningsreserver 
bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur regelverket om re-
sultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat. Utredningen har 
i tidigare kapitel redovisat hur resultatutjämningsreserverna har an-
vänts, vilken omfattning användningen har haft och för vilka ända-
mål (se avsnitt 5.5). Slutsatsen är att resultatutjämningsreserver en-
dast har använts av delar av sektorn och att användningen inte helt 
har uppfyllt det ursprungliga syftet. 

 
24 Prop. 1996/97:52, s. 39. 
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Utredningen föreslår i det föregående också att kommuner och 
regioner ska få möjlighet att reservera överskott i en resultatreserv, 
vars främsta syfte är att göra balanskravet mer flexibelt och framåt-
syftande. 

Utredningen kan samtidigt konstaterat att det även fortsättnings-
vis finns ett stort behov av säkerhet för kommuner och regioner att i 
särskilt stora konjunkturnedgångar kunna få statligt stöd för att inte 
behöva göra större neddragningar i verksamheten på kort tid.  

6.6.2 Resultatutjämningsreserven avvecklas  

Utredningens bedömning: Resultatutjämningsreserverna har inte 
uppfyllt sitt syfte och bör därför successivt avvecklas. Reservering 
till en resultatutjämningsreserv bör därför inte heller göras obli-
gatorisk. 
 
Utredningens förslag: Bestämmelsen om resultatutjämnings-
reserv tas bort.  

 
Skälen för utredningens bedömning och förslag: I redogörelsen 
för hur resultatutjämningsreserven har tillämpats framgår det att 
drygt hälften av kommunerna och knappt en tredjedel av regionerna 
har kvarstående medel i reserven 2019. Sedan införandet har det fram 
till 2020 inte inträffat någon djup lågkonjunktur med ett större in-
täktsbortfall. Trots detta har resultatutjämningsreserver vid ett par 
tillfällen upplösts och medel har disponerats för andra ändamål än 
att jämna ut intäkter över konjunkturcykeln. Under 2020 erhöll 
kommuner och regioner tillskott från regeringen i syfte att undvika 
neddragningar i verksamheten och för att bekosta vissa utgifts-
ökningar relaterade till spridningen av sjukdomen covid-19. Det 
medförde att behovet av att lösa upp medel ur resultatutjämnings-
reserven minskade i ett läge då den annars skulle ha kunnat komma 
till användning. 

Utredningens genomgång av ett urval av kommunernas och re-
gionernas riktlinjer för resultatutjämningsreserven visar att de som 
disponerat medel under goda tider har gjort en annan tolkning av 
hur resultatutjämningsreserven ska tillämpas än vad lagstiftarens ur-
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sprungliga intention var genom att lösa upp medel för andra ändamål 
än intäktsutjämning över konjunkturcykeln.  

Tillämpningen av resultatutjämningsreserven har således endast 
fått ett begränsat genomslag där drygt hälften av kommunerna och 
knappt 30 procent av regionerna har reserverat medel. En fullt ut im-
plementerad resultatutjämningsreserv hade bidragit till att skapa en 
bättre förutsägbarhet för staten om vilka intäktsbehov kommun-
sektorn står inför vid en eventuell konjunkturnedgång.  

Den begränsade implementeringsgraden för resultatutjämnings-
reserver behöver därför beaktas när staten bedömer behovet av och 
hur stort ett eventuellt konjunkturstöd till sektorn ska vara. Vidare 
gäller även omvänt att om kommuner och regioner även i framtiden 
kan förvänta sig att erhålla stöd vid större konjunkturnedgångar så 
minskar incitamenten ytterligare för att reservera medel till resultat-
utjämningsreserven.  

Enligt direktivet ska utredningen bedöma om resultatutjämnings-
reserver bör bli obligatoriska.  

En möjlig variant av ett obligatorium skulle vara att kommuner 
och regioner avkrävs att besluta om riktlinjer för resultatutjämnings-
reserven för att på så sätt skapa förutsättningar för att reservera 
medel när resultatnivån medger. Ett vanligt förekommande skäl till 
att resultatutjämningsreserven inte har tillämpats är emellertid att 
många kommuner och regioner haft en begränsad ekonomisk möj-
lighet att reservera medel. För att även dessa på ett par års sikt skulle 
kunna ha möjlighet att reservera medel skulle regelverkets kriterier 
behöva mjukas upp, vilket i sin tur innebär en högre risk för att den 
egna ekonomin urholkas över tid. Det skulle dock fortfarande stå 
varje kommun och region fritt att både reservera och disponera 
medel. Ett obligatorium säkerställer därmed inte en bredare tillämp-
ning av resultatutjämningsreserven i sektorn. 

En alternativ lösning för ett obligatorium skulle vara att kom-
muner och regioner åläggs att reservera medel till resultatutjämnings-
reserven när resultatet överstiger en viss, fastställd nivå. Det innebär 
att flera kommuner och regioner kommer att bygga upp en resultat-
utjämningsreserv. För att undvika en oönskad användning av re-
sultatutjämningsreserven skulle reglerna för uttag ur reserven i så fall 
också behöva preciseras i lag, vilket inte är oproblematiskt med tanke 
på svårigheten att definiera vad som är en djup konjunktursvacka. 
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Det kan ifrågasättas om det ingrepp i det kommunala självstyret 
som ett sådant tvångssparande skulle innebära står i proportion till 
den effekt som eftersträvas och kan förväntas. Utredningen bedömer 
att det finns andra mer effektiva sätt att hantera en stabilisering av 
kommunsektorns verksamhet vid konjunkturnedgångar. 

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att de positiva effek-
terna av en modell med ett obligatoriskt införande av resultatutjäm-
ningsreserven inte överstiger de negativa effekterna som uppstår. 
Särskilt om andra alternativ för att stabilisera kommunsektorn vid 
en lågkonjunktur vägs in. 

Utredningen lämnar förslag om att införa en ny resultatreserv i 
vilken medel kan reserveras och ianspråktas för ett bredare syfte än 
konjunkturutjämning. Mot bakgrund av införandet av resultatreserven 
och vad som redovisats bedömer utredningen att resultatutjämnings-
reserver dels blir överflödiga, dels inte kommer att vara ett adekvat 
verktyg för att möjliggöra konjunkturell intäktsutjämning i kom-
munsektorn framöver. Avsättning till resultatutjämningsreserver bör 
därför inte göras obligatorisk. Utredningen föreslår därmed också 
att bestämmelsen om resultatutjämningsreserv tas bort och att möj-
ligheten att fortsatt reservera medel till resultatutjämningsreserven 
utgår. För hantering av de resultatutjämningsreserver som redan har 
byggts upp föreslår utredningen i avsnitt 9.1.1 att det införs över-
gångsbestämmelser som möjliggör för kommuner och regioner att 
under en tioårsperiod använda medel ur sin resultatutjämningsreserv 
i syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.  

6.6.3 En alternativ modell för konjunkturstabilisering 

Utredningens bedömning: I syfte att säkra välfärden och för-
hindra snabba och kraftiga nedskärningar finns det behov av att 
skapa en statlig garanti för intäkterna i kommuner och regioner 
vid djupare konjunkturnedgångar.  

 
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har i uppdrag 
att bedöma behovet av och om det vore lämpligt att införa en obliga-
torisk resultatutjämningsreserv. Utredningens bedömning är att det 
föreligger ett stort behov av en beredskap som gör att stora ned-
dragningar kan undvikas i kommuner och regioner i samband med 
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en djup lågkonjunktur. Ett sätt att skapa en sådan beredskap är in-
föra ett regelstyrt system som garanterar en lägsta nivå under vilken 
kommunsektorns skatteunderlag inte tillåts falla. Det bedöms vara 
både ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt att hantera behovet av 
konjunkturstabilisering än genom en obligatorisk resultatutjämnings-
reserv. 

Både STEMU-utredningen och Finanspolitiska rådet har förordat 
en regelstyrd mekanism för att hantera kommunsektorn utifrån ett 
konjunkturstabiliserande perspektiv. STEMU-utredningen beskrev 
ett tillvägagångssätt där skatteintäkterna baserades på ett genomsnitt av 
underlaget för ett antal år och Finanspolitiska rådet resonerade kring 
att de generella statsbidragen kunde anpassas till konjunkturen.25  

Utredningens utgångspunkt är att det konjunkturstöd som redan 
i dag ges via diskretionära beslut kan bli mer ändamålsenligt genom 
en regelstyrd modell som verkar vid stora konjunkturnedgångar. 
Syftet är således inte att modellen ska stabilisera kommunsektorns 
verksamhet i både konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar 
eller i samband med mildare konjunktursvackor. 

Vid de två senaste stora ekonomiska nedgångarna (2009 och 2020) 
har staten uttryckt en vilja att välfärdsproduktionen inom kommu-
ner och regioner inte ska drabbas negativt och att uppsägning av 
personal ska undvikas. Långsiktiga planeringsförutsättningar är en 
central aspekt av en effektiv ekonomistyrning och under extraordi-
nära situationer när kommuners och regioners skatteunderlag riske-
rar att sjunka är det extra viktigt att minska osäkerheten om och när 
extra medel kan förväntas. 

Utredningens analyser (se avsnitt 5.5.7) visar att om en garanti-
modell hade tillämpats under covid-19-pandemin våren 2020 hade 
statens utgifter för extra, generella statsbidrag blivit lägre jämfört 
med de diskretionära beslut om statsbidrag till kommunsektorn som 
fattades. Vetskapen om en garanterad lägstanivå för skatteintäkterna 
hade också skapat bättre planeringsförutsättningar för kommuner 
och regioner. 

 
25 SOU 2002:16 och Finanspolitiska rådet (2009). 
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6.6.4 Garantimodell 

Utredningens förslag: Ett regelstyrt system införs som innebär 
att staten garanterar en lägsta nivå för skatteunderlagsutveck-
lingen i kommuner och regioner vid en djupare lågkonjunktur.  

Systemet utformas som en garanti med en uppsättning på för-
hand specificerade regler som beskriver under vilka förutsätt-
ningar staten utger ett garantibidrag till kommuner och regioner, 
samt hur stort belopp garantibidraget uppgår till. 

Skälen för utredningens förslag  

En statlig garanti vid en djup lågkonjunktur 

En garanti för skatteunderlagsutveckling skulle tillförsäkra kommuner 
och regioner en viss extra intäkt (här benämnt garantibidrag) i en djup 
lågkonjunktur. Det innebär att garantibidraget i princip skulle ge full 
kompensation för bortfallet av skatteintäkter upp till den av staten 
garanterade ökningen av skatteunderlaget, garantinivån. Modellen 
skulle därmed öka förutsättningarna för att en stabil kommunal 
verksamhet kan upprätthållas även i en sådan situation.  

Garantibidrag utgår om den prognostiserade tillväxten av skatte-
underlaget för utbetalningsåret är lägre än den garanterade nivån och 
differensen dem emellan, multiplicerat med en fastställd medelskatte-
sats, utgör bidragets storlek. Bidraget betalas ut till dess storleken på 
det faktiska skatteunderlaget överstiger det garanterade skatteunder-
laget. En viktig fråga att lösa är vilken nivå på skatteunderlaget som 
skulle behöva garanteras för att kommunal konsumtion och syssel-
sättning ska kunna upprätthållas. En tänkbar utgångspunkt är att 
kommunernas och regionernas intäkter bör hållas realt oförändrade.  

Utredningens analyser indikerar att realt oförändrade skatteintäkter 
över tid motsvarar en skatteunderlagstillväxt som ligger en dryg pro-
cent under den långsiktiga trenden för skatteunderlagets tillväxt 
över tid. I betänkandet Spara i goda tider (SOU 2011:59) beräknades 
att en genomsnittlig nominell skatteunderlagstillväxt på omkring 
2,6 procent hade motsvarat att skatteintäkterna i kommunsektorn är 
realt oförändrade. Detta behöver dock vägas mot andra aspekter. 
Utredningen har tidigare föreslagit att kommuner och regioner ska 
kunna reservera medel i en resultatreserv och därigenom fördela om 
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överskott över tid. Denna resultatreserv kan också nyttjas för att 
hantera lokala intäktsbehov vid en ekonomisk nedgång. Vid större 
ekonomiska nedgångar är vanligtvis pris- och löneutvecklingen något 
svagare. Garantimodellen är tänkt att garantera skatteunderlags-
tillväxten vid en djup lågkonjunktur. Ur ett statligt perspektiv är det 
viktigt att minska risken för att en regelstyrd garantimodell blir ut-
giftsdrivande.  

Mot denna bakgrund kan en nivå på två procent per år vara rimlig 
att garantera. Den nivån försäkrar kommuner och regioner mot all-
varliga intäktsbortfall vid djupare lågkonjunkturer och minskar risken 
att garantimodellen utlöses till följd av en svag skatteunderlags-
utveckling som inte är orsakad av en djup lågkonjunktur.  

Vid beräkningen av skatteunderlagsförändringen bör en justering 
göras för de i budgetpropositionen beräknade förändringar i skatte-
underlaget som beror på förändrade skatteregler för bidragsåret. Den 
procentuella förändringen av det bidragsgrundande skatteunderlaget 
ska motsvara den underliggande förändringen i skatteunderlaget, och 
det är denna som ska ligga till grund för bidragsberäkningen.  

Garantibidrag lämnas i enlighet med den statliga budgetprocessen 

För att dra nytta av garantimodellens potential fullt ut behöver 
stödets storlek fastställas så sent på året som möjligt och det måste 
kunna ske i enlighet med den statliga budgetprocessen. Utredningen 
bedömer att det är tekniskt möjligt att hantera lämnandet av garanti-
bidrag i enlighet med reglerna för den statliga budgetprocessen. Det 
återstår emellertid ett fortsatt utredningsarbete kring den närmare 
utformningen. 

6.6.5 Riksdagsbunden princip om lämnande av garantibidrag 

Utredningens bedömning: En modell för garanterad skatteunder-
lagsutveckling bör utformas som en princip genom vilken staten 
utfäster sig att tillskjuta medel till kommuner och regioner när 
villkoren för garantibidrag är uppfyllda. 
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Skälen för utredningens bedömning: Sedan 1993 gäller finansierings-
principen, som innebär att regering och riksdag justerar de generella 
statsbidragen efter beslut om lagstiftning som påför kommuner och 
regioner extra kostnader eller intäkter.26 Finansieringsprincipen är 
inte lagfäst men har tillämpats sedan 1993. Det huvudsakliga argu-
mentet som anfördes var att regeringsformens bestämmelser om den 
kommunala självstyrelsen innebar att riksdag och regering redan har 
ett ansvar för att det finns ekonomiska ramar att utföra den kom-
munala verksamhet som fastställs. På motsvarande sätt bör en modell 
med garanterad skatteunderlagsutveckling kunna utformas dvs. som 
en riksdagsbeslutad utfästelse från staten att medel ska tillskjutas till 
sektorn när villkoren för garantibidrag är uppfyllda.  

Genom att riksdagen beslutar om en princip att medel ska lämnas 
när garantimodellens villkor är uppfyllda lämnas en tillräckligt stark 
försäkran till kommunsektorn för den ska kunna räkna med att 
medel lämnas. Samtidigt medges en viss flexibilitet. I en situation då 
både statens och kommunsektorns finanser är starkt ansträngda kan 
möjligheterna för staten att lämna garantibidrag till sektorn vara 
begränsade och ett avsteg från principen vara befogat. När staten har 
starka finanser kan extra medel självfallet tillföras utöver det utfästa 
garantibidraget, om det bedöms behövas för att parera lågkonjunk-
turens effekter på kommuner och regioner. 

6.7 Budget, räkenskaper och uppföljning 

6.7.1 Planer och mål i budgeten  

Utredningens förslag: Krav införs på att planen på ett år för 
verksamheten i budgeten och planen på tre år för ekonomin i 
budgeten ska innehålla mål för planperioderna som utgår från 
programmet för god kommunal hushållning.  

Kravet på att ange mål och riktlinjer samt finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning i budgeten tas bort. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om 
budgetens planer och mål för verksamheten och ekonomin har 
uppnåtts och följts, samt om utfallet av dessa är förenligt med 
programmet för god kommunal hushållning.   

 
26 Prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:FIU29. 
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Skälen för utredningens förslag 

Kravet på ettårsplan för verksamheten och treårsplan för ekonomin 
i budgeten bör behållas 

I 11 kap. 6 § kommunallagen regleras budgetens innehåll, i första 
stycket anges att budgeten ska innehålla skattesatsen och anslagen 
samt hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Vidare framgår av 6 § 
första stycket att de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. Av 6 § andra stycket 
framgår att budgeten även ska innehålla en plan för verksamheten 
under budgetåret. Planen ska i sin tur innehålla mål och riktlinjer för 
verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Enligt 6 § tredje stycket ska budgeten innehålla en treårsplan för 
ekonomin som även ska innehålla de finansiella målen enligt första 
stycket. Treårsplanen ska alltid omfatta budgetåret och de två föl-
jande kalenderåren. 

Mot bakgrund av de förändringar som föreslås i avsnitt 6.3 angå-
ende kraven på en god kommunal hushållning, på ett program för 
god kommunal hushållning och på dess innehåll finns anledning att 
i viss mån justera innebörden av och de begrepp som används i be-
stämmelsen om budgetens innehåll.  

Liksom tidigare anser utredningen att det bör uppställas krav på 
att inom budgeten anta planer för både verksamheten och för eko-
nomin. Utredningen anser inte att det finns skäl att förändra de tids-
perspektiv som anges i dagens bestämmelse, dvs. ett ettårigt per-
spektiv för verksamheten och ett treårigt perspektiv för ekonomin. 
Utredningen vill dock framhålla vikten av att den kortsiktiga pla-
neringen ligger i linje med och också styr i den riktning som pekas 
ut i det långsiktiga programmet för god kommunal hushållning. 

Renodlad begreppsanvändning  

Flera kommuner och regioner har, bl.a. inom ramen för den enkät-
undersökning som genomförts, uppgett att de mål och riktlinjer 
samt finansiella mål som ska framgå av budgeten är svåra att särskilja 
från riktlinjerna för god ekonomisk hushållning (se avsnitt 5.2.3). 
Detta skulle dels kunna bero på att de olika dokumenten överlappar 



Utredningens förslag SOU 2021:75 

284 

varandra innehållsmässigt, dels på att samma begrepp används i olika 
bestämmelser men med olika innebörd. Detta är enligt utredningens 
uppfattning inte en önskvärd ordning och det finns därför skäl att 
renodla användningen av vissa begrepp i förhållande till det före-
slagna programmet för god kommunal hushållning. Då krav upp-
ställs på mål och riktlinjer i programmet bör dessa begrepp inte an-
vändas i anslutningen till budgeten. Därför föreslår utredningen att 
begreppen mål och riktlinjer samt finansiella mål av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning tas bort. I stället föreslår utredningen 
att det i anslutning till budgeten uppställs krav på planer för verk-
samheten och ekonomin, på ett respektive tre år, och att dessa planer 
ska innehålla mål för planperioderna som utgår från programmet för 
god kommunal hushållning.  

Planerna i budgeten ska utgå från programmet  
för god kommunal hushållning 

I syfte att säkerställa att budgeten inte enbart utgår från ett kort-
siktigt perspektiv och budgetens innehåll inte ses som frikopplat 
från den mer långsiktiga ekonomiska styrningen, ställs även krav på 
att målen i planerna för verksamheten och ekonomin i budgeten ska 
utgå från programmet för god kommunal hushållning.  

Detta innebär att budgetens innehåll ska understödja de mål och 
riktlinjer på tio år som kommunen eller regionen satt upp i pro-
grammet för god kommunal hushållning, och bl.a. ligga i linje med 
de nivåer för årets resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar och 
låneskuld som lagts fast i målen i programmet. När budgetens mål 
ska utgå från programmets långsiktiga mål blir det svårare att lämna 
eventuella avvikelser från den långsiktiga målnivån okommenterade.  

Även när det gäller riktlinjer för tillåten risk vid placering och 
upplåning bör ställningstaganden i det kortare perspektivet beskrivas 
i budgeten. Vidare ska den ettåriga planen för verksamheten i budgeten 
relatera till den beskrivning av konsekvenser för verksamheten som 
göras utifrån målen i programmet för god kommunal hushållning. 
Kravet på beskrivning av konsekvenser för verksamheten i program-
met för god kommunal hushållning innebär bl.a. att i ett långsiktigt 
perspektiv ta ställning till hur verksamheten kan dimensioneras samt 
eventuella behov av effektivisering och prioritering. Samma typ av 
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ställningstaganden bör lyftas i den ettåriga planen för verksamheten 
i budgeten, dock i ett mer kortsiktigt perspektiv. Utredningen vill 
betona att det inte finns något hinder mot att även beskriva sådana 
konsekvenser för verksamheten i ett treårigt perspektiv i budgeten, 
om kommunen eller regionen anser sig ha behov av det. Detta är 
dock inte ett krav. 

Uppföljning av god kommunal hushållning 

Utredningen föreslår att budgeten ska innehålla planer för verksam-
heten och ekonomin och mål för respektive planperiod. Vidare före-
slår utredning att dessa planer och mål ska utgå från programmet för 
god kommunal hushållning. Det finns i dag ett krav på att förvalt-
ningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och rikt-
linjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 första och 
andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts (11 kap. 8 § 
LKBR).  

I syfte att säkerställa att en uppföljning av budgetens planer och mål 
sker samt att utfallet ligger i linje med programmet för god kommunal 
hushållning, föreslår utredningen att kravet på utvärdering i förvalt-
ningsberättelsen anpassas utifrån utredningens förslag i detta avseende.  

6.7.2 Tydligare reglering av budgetens innehåll  

Utredningens förslag: Kraven på att det av budgeten ska framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställ-
ningen beräknas vara vid budgetårets slut tas bort och ersätts med 
krav på att budgeten ska innehålla  

1. en resultaträkning,  

2. en balansräkning, 

3. en balanskravsutredning, 

4. en kassaflödesanalys, och 

5. en sammanställning av budgeten för den löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten. 
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Skälen för utredningens förslag 

Budgetens innehåll i dag 

Kraven på budgetens innehåll i dag regleras i 11 kap. 6 § kommunal-
lagen. Kraven är allmänt formulerade och betydligt mindre detal-
jerade jämfört med de krav som ställs på innehållet i delårsrapporten 
och årsredovisningen. Av 11 kap. 6 § kommunallagen framgår att 
skattesatsen och anslagen ska anges i budgeten. I övrigt uppställs krav 
på att det ska framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den 
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.  

Budgeten ska därutöver innehålla planer samt mål och riktlinjer 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Utredningen har i 
det föregående föreslagit vissa förändringar i dessa delar. 

Budgeten ska innehålla en balanskravsutredning 

Dagens bestämmelser om budgetens innehåll och uppställning är 
allmänt formulerade. Med hjälp av en beräkning av balanskravs-
resultatet i samband med bokslutet utvärderas om kommunallagens 
balanskrav kan anses vara uppfyllt. Det saknas dock ett krav på att 
kommuner och regioner ska upprätta en budget där en balanskravs-
utredning och därmed en beräkning av balanskravsresultatet ingår. 
Utredningen kan konstatera att ett budgeterat balanskravsresultat 
ofta saknas i kommuners och regioners budgetdokument. För att så 
långt som möjligt undvika situationer där ett negativt balanskravs-
resultat uppstår samtidigt som beslutad budget har efterlevts, före-
slår utredningen att budgeten ska innehålla en balanskravsutredning. 
Balanskravsutredningen uppställning framgår av 11 kap. 10 § LKBR.  

Tydligare reglering av budgetens innehåll  

Genom att ställa tydligare och mer preciserade krav på budgetens 
innehåll, vilka är tydligt kopplade till årsredovisningens innehåll och 
utformning enligt LKBR, säkerställs att budgeten också innehåller 
den information som senare ska följas upp i årsredovisningen. Detta 
stärker ekonomistyrningen genom att skapa bättre insyn och ökade 
möjligheter till jämförelse.  
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Utredningen föreslår därför att budgeten, förutom en balans-
kravsutredning, även ska innehålla en resultaträkning, en balansräk-
ning, en kassaflödesanalys och en sammanställning av budgeten för 
den löpande verksamheten och investeringsverksamheten. Resultat- 
och balansräkningens uppställningsform regleras i 5 kap. 2 § och 
6 kap. 2 § LKBR. Vad gäller kassaflödesanalysen samt drifts- och 
investeringsredovisningar finns det exempel på hur dessa kan ställas 
upp i RKR:s rekommendationer.27 Dessa exempel omfattas dock inte 
av RKR:s normering. Treårsplanen för ekonomin i budgeten kan ha 
samma innehåll och uppställning som i budgeten, men utredningen 
anser inte att det ska vara ett krav.  

Alla poster ska budgeteras 

Utredningen kan se en tendens att vissa poster, exempelvis exploa-
teringsrelaterade intäkter och kostnader samt realisationsvinster och 
förluster, inte budgeteras. En förklaring är att det är poster som har 
en något högre grad av osäkerhet, både i förhållande till när i tiden 
själva affärshändelsen kommer att inträffa och vilket det exakta be-
loppet kommer att bli. Realisationsvinster och realisationsförluster 
ingår redan i beräkningen av balanskravsjusteringar och kan innebära 
att årets resultat och balanskravsresultatet väsentligen skiljer sig åt 
i storlek. Med det förslag som utredningen har presenterat i av-
snitt 6.4.5 om en ny justeringspost för exploateringsbidrag, invester-
ingsbidrag och gatukostnadsersättningar kan det för många kommu-
ner och regioner innebära att årets resultat och balanskravsresultatet 
kommer att skilja sig åt i ännu högre grad. För att kunna budgetera 
såväl ett korrekt årets resultat som balanskravsresultat är det viktigt 
att alla väsentliga poster finns med redan i budgeten.  

Ofta finns ett behov av att identifiera ett underliggande resultat 
inom den ekonomiska styrningen, dvs. att i någon mån justera årets 
resultat med olika poster för att isolera den på kort sikt påverkbara 
delen av resultatet. Det kan vara så att vissa poster av engångs-
karaktär är jämförelsestörande och inte ska ses som en del av den 
ordinarie verksamhetens intäkter och kostnader och därför uteläm-
nas. Att räkna in större engångsintäkter i budgeten skulle ge oönskade 

 
27 RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanalys (nov 2018) samt RKR:s rekommendation 
R14 Drift- och investeringsredovisning (okt 2019). 
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signaler om att ekonomin ser bättre ut än vad den är. Vissa kommuner 
och regioner har löst detta genom att ha en separat exploaterings-
budget som särskiljs från driftsbudgeten, trots att den egentligen är 
en del av denna. Det finns också de som definierar och redovisar ett 
underliggande resultatmått som lyfts fram i budget och uppföljning 
och som skiljer sig både från balanskravsresultatet och årets resultat. 
I och med de ytterligare justeringsposter som utredningen föreslår 
ska ingå i balanskravsutredningen kommer den nya beräkningen av 
årets resultat med balanskravsjusteringar att närma sig ett sådant 
underliggande resultat något och redovisas i både budget och upp-
följningsrapporter.  

6.7.3 En samlad bedömning av den kommunala 
koncernens ekonomi  

Utredningens förslag: I budgeten ska en samlad bedömning göras 
av ekonomin under budgetåret för en sådan kommunal koncern 
som avses i lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

 
Skälen för utredningens förslag: Kraven på struktur och innehåll i 
det årliga styrdokumentet som omfattar plan och budget skiljer sig 
i dagsläget från den uppföljning som krävs i årsredovisningen. En 
viktig skillnad är att budgeten enligt 11 kap. 6 § kommunallagen inte 
behöver innehålla en sammanställning av ekonomin för andra juri-
diska personer än kommunen eller regionen, medan det i 12 kap. 
LKBR finns krav på att upprätta sammanställda räkenskaper i års-
redovisningen. Det innebär att en uppföljning av kommunkoncernen 
enligt definitionen i 2 kap. 6 § LKBR inte kan göras i förhållande till 
en plan eller budget.  

Utredningen föreslår att kraven på de olika styrdokumenten, dvs. 
budget och årsredovisning, harmoniseras i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för en kraftfullare ekonomistyrning (se avsnitt 6.7.2). 
Av flera skäl kan dock inte krav ställas på att kommuner och regioner 
ska upprätta en regelrätt budget för hela kommunkoncernen. Det är 
respektive bolagsstyrelse eller motsvarande som ansvarar för att fatta 
beslut om budget vilket innebär att detta beslut således inte ankom-
mer på fullmäktige. Det innebär att fullmäktige alltid skulle behöva 
fatta sitt beslut om en koncernbudget sist i kedjan för att kunna ta 
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ställning till en korrekt budget för kommunkoncernen som helhet. 
Om dessutom tidplaner och processer för framtagande av budgetarna 
skiljer sig åt inom kommunkoncernen kan det bli mycket svårt att 
säkerställa att fullmäktige kan fatta beslut om budgeten inom de 
tidsramar för budgetprocessen som anges i kommunallagen.  

Utredningen föreslår i stället att kommuner och regioner ska 
göra en samlad bedömning, vilken bör föregås av en beräkning i 
någon form, av ekonomin för den kommunala koncernen, vilken ska 
fogas till budgeten för budgetåret. Därmed blir den kommunala 
koncernens betydelse för ekonomin i sin helhet tydligare vid beslut 
om budget och treårsplan.  

Genom att införa krav på att en bedömning ska göras och redo-
visas för hela den kommunala koncernen i budgetdokumntet, blir 
det inte fråga om att en styrande budget ska beslutas för koncernen. 
En samlad bedömning kommer ändå att kunna utgöra ett viktigt 
verktyg för att överblicka den ekonomiska utvecklingen och de kom-
munala koncernföretagens betydelse för kommunens eller regionens 
ekonomi, samt möjliggöra en förbättrad ekonomistyrning av den 
kommunala koncernen som helhet. Underlaget ger en möjlighet att 
bedöma om ekonomin i den kommunala koncernen på kort sikt 
understödjer de mål och riktlinjer för andra juridiska personer enligt 
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen som ska ingå i programmet för god 
kommunal hushållning.  

Utredningen föreslår inte någon mer preciserad utformning av 
den bedömning som ska göras än att den ska utgöra en samlad be-
dömning av ekonomin under budgetåret. I och med att inga krav 
uppställs avseende form och innehåll ges kommunen eller regionen 
frihet att välja detaljeringsgrad. Utredningen anser dock att en lämp-
lig lägstanivå på den samlade bedömningen är en uppskattning av re-
sultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
och låneskuld i den kommunala koncernen, utifrån vid tidpunkten 
känd information, men utan krav på fullständiga resultat- och balans-
räkningar. Avsikten är inte att kommunen eller regionen ska upp-
rätta kompletta sammanställda räkenskaper i budgeten.  

Utredningen anser vidare att det kan vara lämpligt att göra eko-
nomiska bedömningar för den kommunala koncernen som avser fler 
än ett år, dvs. på motsvarande sätt som den treårsplan som gäller för 
kommunens eller regionens budget i övrigt. Detta bör dock inte vara 
ett krav.  
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Utredningen föreslår att kravet på att göra en samlad bedömning 
av ekonomin i budgeten för den kommunala koncernen ska omfatta 
samma krets av organisationer som ingår i definitionen av den kom-
munala koncernen i 2 kap. 6 § LKBR. Denna definition innefattar 
kommunen eller regionen och de kommunala koncernföretagen en-
ligt 2 kap. 5 § LKBR. Ett kommunalt koncernföretag definieras i 
LKBR som en juridisk person vars verksamhet, mål och strategier 
kommuner eller regionen har ett varaktigt betydande inflytande över. 
I förarbeten till bestämmelsen anges att detta kan t.ex. vara aktie-
bolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, 
samordningsförbund och kommunalförbund. Betydande inflytande 
anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en 
juridisk persons beslutande organ. Om inflytandet inte är betydande 
ska den juridiska personen ändå anses vara ett kommunalt koncern-
företag om den har särskild betydelse för kommunens eller regionens 
verksamhet eller ekonomi.  

6.7.4 Utgiftsbeslut under löpande budgetår 

Utredningens förslag: Kravet på att beslut om utgifter under 
löpande budgetår ska innefatta en anvisning om finansiering 
kompletteras med att även beslut om kostnader ska innefatta an-
visning om finansiering.  

Krav införs på att om fullmäktige beslutar om en kostnad eller 
utgift som inte finansieras inom ramen för budgeterat resultat ska 
en reviderad budget för kommunen eller regionen fastställas.  

 
Skälen för utredningens förslag: I 11 kap. 15 § kommunallagen regle-
ras vad som gäller vid utgiftsbeslut under budgetåret. Av bestämmel-
sen framgår att om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande 
budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften 
ska finansieras.  

Bestämmelsen kan tolkas som att det är öppet för att löpande 
under ett innevarande budgetår besluta om nya kostnader eller ut-
gifter som försämrar det budgeterade resultatet. Det är ur styrnings-
synpunkt viktigt att värna om den beslutade budgeten. Det ska vara 
tydligt vilka ekonomiska ramar som organisationen som helhet och 
dess olika delar har att förhålla sig till under löpande år. Det är rim-
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ligt att konsekvenserna av olika beslut ska kunna överblickas ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Utredningen föreslår därför att vid beslut 
om kostnader och utgifter som inte finansieras inom ramen för 
budgeterat resultat ska en reviderad budget för kommunen eller re-
gionen fastställas.  

Det nuvarande bestämmelsen innehåller begreppet utgift men 
utredningen föreslår att det ändras till kostnad eller utgift för att 
förtydliga att avsikten är att bestämmelsen omfattar både drift och 
investeringar. Utgiften uppstår vid anskaffning medan kostnaden 
uppstår vid förbrukning. En kostnad är således en periodiserad ut-
gift. För en resurs som kan brukas över flera år skiljer sig kostnader 
och utgifter åt, och det är bara kostnaden som påverkar årets resultat.  

Tanken med att fatta beslut om samtliga intäkter och kostnader 
samt inkomster och utgifter i en sammanhållen budget är att kom-
muner och regioner ser till helheten och de övergripande målen både 
på kort och lång sikt. Kommunen eller regionen behöver därmed 
göra prioriteringar för att nå dessa mål. En ordning med en samling 
diskretionära budgetbeslut efter varandra, utan en möjlighet att säkra 
påverkan på helheten, riskerar att bli kostnadsdrivande eftersom 
hänsyn inte behöver tas till den enskilda kostnadspostens rimlighet.  

Om avsikten är att ett beslut om en tillkommande kostnad eller 
utgift ska finansieras med ett lägre resultat ska detta tydliggöras. Be-
slutet medför då att målen för året inte nås samt att det påverkar god 
kommunal hushållning på lång sikt. Krav bör då ställas på att de eko-
nomiska konsekvenserna redovisas och att det framgår att beslutet, 
för att det ska kunna verkställas, blir första steget i en ändrings-
budget som i vanlig ordning ska ge en översikt av organisationens sam-
lade ekonomi.  

Utredningens förslag innebär dock inte att ett beslut om en revi-
derad budget krävs för nya kostnads- och utgiftsbeslut som innebär 
att det budgeterade resultatet är oförändrat. Den tillkommande ut-
giften eller kostnaden kan t.ex. finansieras med en motsvarande 
minskning av kostnaderna på ett annat område. Alternativt kan en 
beslutad buffert användas, förutsatt att utrymme i denna buffert fort-
farande kvarstår. Ytterligare ett alternativ är att finansiera kostnaden 
med tillkommande intäkter utöver budget, som kan vara resultatet 
av en ny skatteintäktsprognos, ett nytt eller utökat bidrag eller en ny 
eller höjd taxa eller avgift.  
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Beslut om en ren investeringsutgift, som inte påverkar resultatet 
under innevarande år eftersom kostnaden kommer att belasta fram-
tida resultat i form av avskrivningar, bör också genomlysas fullt ut 
för att kunna utgöra ett underlag i framtida budgetarbete. Beslutets 
finansieringslösning ska tydligt ingå i en beskrivning av dess ekono-
miska konsekvenser, vilken bör utgöra ett obligatoriskt inslag i alla 
beslut. 

6.7.5 Godkännande av årsredovisning  

Utredningens förslag: Fullmäktige beslutar om godkännande av 
årsredovisningen. Årsredovisningen får godkännas om resultat-
räkning och balansräkning är rättvisande.  

Skälen för utredningens förslag 

Utvecklingen av regleringen av den kommunala externredovisningen 

I 1991 års kommunallag fanns inledningsvis vissa bestämmelser gäl-
lande årsredovisningens innehåll, bl.a. ställdes krav på att det i års-
redovisningen skulle lämnas upplysning om utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets 
slut. Det angavs vidare att årsredovisningen skulle omfatta sådan 
kommunal verksamhet som bedrevs i vissa andra juridiska personer, 
t.ex. aktiebolag. Slutligen fanns krav på att årsredovisningen skulle 
upprättas med iakttagande av god redovisningssed. I övrigt uppställ-
des dock inga krav avseende årsredovisningens innehåll och form, 
i stället lämnades detta över till fullmäktige att besluta om. I anslut-
ning till dessa bestämmelser infördes också kravet på att fullmäktige 
ska godkänna årsredovisningen, ett krav som därefter har förts över 
till den nu gällande kommunallagen.  

Kommunallagens bestämmelser om den kommunala externredovis-
ningen upphävdes fr.o.m. 1 januari 1998 då KRL infördes. KRL byggde 
på ett normalreglemente för redovisning som Svenska kommunför-
bundet och Landstingsförbundet hade tagit fram och på lagstiftning 
om redovisning inom den privata sektorn. Därefter har lagregler-
ingen av den kommunala externredovisningen succesivt ökat i detal-
jeringsgrad och omfattning. Den 1 januari 2019 trädde en ny redo-
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visningslagstiftning för kommuner och regioner, LKBR, i kraft. Den 
nya lagen är, liksom den tidigare, en ramlagstiftning men innehåller 
fler och mer utförliga bestämmelser. 

Innebörden av fullmäktiges godkännande av årsredovisningen  

Enligt 11 kap. 21 § kommunallagen ska årsredovisningen godkännas 
av fullmäktige. Bestämmelsen om fullmäktiges godkännande av års-
redovisningen infördes enligt förarbetena till 1991 års kommunallag 
mot bakgrund av att det hade uppstått en praxis att fullmäktige efter 
behandling av årsredovisningen antingen beslutade om ett formellt 
godkännande eller att lägga årsredovisningen till handlingarna. Reger-
ingen ansåg att denna praxis borde framgå i lag och att beslutet skulle 
ges formen av ett godkännande. Frågan om godkännande av årsredo-
visningen är av betydelse för fullmäktiges ställningstagande till om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller inte enligt 5 kap. 24 § kommunallagen. 
Vidare uttalades i förarbetena att eftersom årsredovisningen inte var 
förenad med några rättsverkningar så skulle inte heller fullmäktiges 
beslut ha några rättsverkningar. Beslutet fick endast betydelsen att 
det markerade att fullmäktiges behandling av årsredovisningen var 
avslutad.28  

Frågan om lagligheten av årsredovisningen i kommuner och regio-
ner har i några fall prövats inom ramen för laglighetsprövning i för-
valtningsrätt.29 I dessa avgöranden gjordes dock olika bedömningar 
angående möjligheten att ta upp frågan om årsredovisningens inne-
håll inom ramen för en laglighetsprövning.  

Utifrån de äldre förarbetsuttalandena om att årsredovisningen 
inte medför några rättsverkningar tillsammans med den motstridiga 
underrättspraxisen på området får det enligt utredningens uppfatt-
ning betraktas som oklart vad ett godkännande av årsredovisningen 
innebär och därmed också i vilken utsträckning som domstolspröv-
ning av årsredovisningen i kommuner och regioner kan ske.  

 
28 Prop. 1990/91:117, s. 124.  
29 Se bl.a. Förvaltningsrätten i Luleå, mål nr 978-17 samt Förvaltningsrätten i Jönköping mål, 
nr 2647-2648-18. 
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Godkännanande av årsredovisningen förutsätter 
rättvisande räkenskaper 

Det är viktigt att räkenskaperna i kommuner och regioner är rätt-
visande. Räkenskaperna utgör en viktig källa till information för 
beslutsfattare och tjänstemän i de kommunala organisationerna och 
är en grundförutsättning för att bedöma om skötseln av ekonomin 
fungerar väl och att den ekonomiska styrningen är effektiv. Räken-
skaperna är också viktiga för att tillförsäkra allmänheten insyn i 
kommuners och regioners verksamhet och ekonomi. Det finns vidare 
ett samband mellan kommunernas och regionernas externredovis-
ning och den ekonomiska styrningen, bl.a. avseende budget, balans-
krav och balanskravsresultat.  

Utredningen har inom ramen för sin kartläggning kunnat konsta-
tera att det finns vissa problem inom den ekonomiska förvaltningen 
kopplat till tillämpning och efterlevnad (se avsnitt 5.6.4 och 5.7.4). 
I syfte att förbättra tillämpningen och efterlevnaden samt att skapa 
en garanti för att årsredovisningen är rättvisande anser utredningen 
att fullmäktige endast bör godkänna en årsredovisning som inne-
håller en resultat- och balansräkning som är rättvisande.  

Utredningen föreslår därför att bestämmelsen om fullmäktiges 
godkännande av årsredovisningen ändras i syfte att tydliggöra att ett 
godkännande inte bara markerar att processen för behandlingen av 
årsredovisningen är avslutad utan också innefattar ett ställnings-
tagande till om resultat- och balansräkning är rättvisande. I och med 
utredningens förslag i avsnitt 6.4.6 om att årets resultat efter balans-
kravsjusteringar och balanskravsresultatet ska redovisas i direkt anslut-
ning till posten årets resultat i resultaträkningen innebär fullmäktiges 
ställningstagande till resultaträkningen också ett ställningstagande till 
balanskravsutredningen. I fullmäktiges ställningstagande till resultat- 
och balansräkning ingår en övergripande bedömning av om räken-
skaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kom-
munens eller regionens ekonomiska ställning, dvs. om det utifrån 
innehållet i och utformningen av resultat- och balansräkning finns 
förutsättningar för att årsredovisningen ska kunna ge en rättvisande 
bild enligt 4 kap. 3 § LKBR.  
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Möjlighet till ansvarsutkrävande gällande räkenskaper  

En följd av att fullmäktige har att ta ställning till om resultat- och 
balansräkning är rättvisande innan årsredovisningen godkänns är att 
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen bör kunna bli aktuell. 
Räkenskaperna i årsredovisningen bör alltså bl.a. kunna prövas utifrån 
prövningsgrunden i 13 kap. 8 § första stycket 4 kommunallagen, dvs. 
om beslutet strider mot lag eller annan författning. Detta kan inne-
bära en prövning av om resultat- och balansräkningen i årsredovis-
ningen har upprättats enligt LKBR.  

Något särskilt ställningstagande sedan tidigare finns inte från lag-
stiftarens sida om det kan anses vara lämpligt eller inte att frågan om 
rättvisande räkenskaperna prövas av en domstol inom ramen för en 
laglighetsprövning. Dock uttalas i förarbetena till LKBR att det inte 
kan ses som osannolikt att frågor om kommunal redovisning kan bli 
aktuella i mål om laglighetsprövning och att en ökad möjlighet till 
domstolsprövning kan vara en faktor som påverkar efterlevnaden av 
lagen positivt. Samtidigt framhålls dock att det hittills varit ovanligt 
att innehållet i en kommuns eller en regions årsredovisning blir före-
mål för en domstolsprövning.30  

Till skillnad från vissa andra beslut inom ramen för den ekono-
miska förvaltningen innefattar tillämpningen av bestämmelserna i 
LKBR inte politiska ställningstaganden i någon större utsträckning 
och bör därmed inte vara utesluten att pröva inom ramen för en 
laglighetsprövning av den anledningen.  

De kommunala revisorerna har i uppdrag att granska om räken-
skaperna är rättvisande och fullmäktige tar också normalt sett ställ-
ning till denna fråga i samband vid ansvarsprövningen enligt 5 kap. 
24 § kommunallagen. Eftersom den kommunala revisionen agerar på 
uppdrag av fullmäktige kan revisorerna inte granska de beslut som 
fattas av fullmäktige. Vidare är det i slutänden fullmäktige som har 
att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. 
Fullmäktige kan med andra ord välja att godkänna en årsredovisning 
som har upprättats i strid med LKBR samt besluta att bevilja t.ex. 
styrelse- och nämndledamöter ansvarsfrihet trots brister vid upp-
rättande av räkenskaperna. 
  

 
30 Prop. 2017/18:149, s. 105. 
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Sammantaget innebär detta att även om de kommunala revisorerna 
granskar om räkenskaperna är rättvisande så har de inte möjlighet att 
utkräva ansvar i förhållande till fullmäktige. De möjligheter till an-
svarsutkrävande som finns för det fall som räkenskaperna inte är 
rättvisande är därmed i första hand politiska, t.ex. i samband med 
allmänna val vart fjärde år.  

Därmed får det enligt utredningens uppfattning anses vara posi-
tivt att en årsredovisning kan prövas rättsligt och att beslutet om 
godkännande, i de fall kraven i LKBR inte har iakttagits, kan upp-
hävas inom ramen för en laglighetsprövning. Eftersom en korrekt 
tillämpning av bestämmelserna i LKBR inte bör innefatta politiska 
ställningstaganden i någon större utsträckning ser utredningen inte 
att det, utifrån detta perspektiv, finns något hinder mot att frågan 
om huruvida räkenskaperna är rättvisande bör kunna prövas inom 
ramen för en laglighetsprövning. Däremot finns risk för att en ökad 
frekvens av överklaganden, vilka kan innebära att fullmäktiges beslut 
upphävs av domstolen, gällande årsredovisningar kan leda till prak-
tiska problem för kommuner och regioner i ansvarsprövningsprocessen 
och i förlängningen även störningar i budgetprocessen. Detta måste 
dock vägas mot värdet av att säkerställa en transparant och rättvisande 
redovisning, vilket utgör en förutsättning för korrekta ställnings-
taganden gällande ekonomistyrningen i kommuner och regioner.  

6.7.6 Uttalande om årsredovisningen i revisionsberättelsen  

Utredningens förslag: Krav införs på att revisionsberättelsen ska 
innehålla ett särskilt uttalande om resultaträkningen och balans-
räkningen i årsredovisningen är rättvisande.  

 
Skälen för utredningens förslag: Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § 
andra stycket kommunallagen att inom ramen för sin årliga gransk-
ning pröva om räkenskaperna är rättvisande. I många fall innebär det 
också att revisorerna i sin revisionsberättelse ger sin syn på årsredo-
visningen och om den innehåller eventuella felaktigheter, utifrån 
lagstiftningens krav eller de rekommendationer som finns på området.  
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Mot bakgrund av utredningens förslag om att fullmäktige endast 
får godkänna årsredovisningen om resultat- och balansräkning är 
rättvisande är det viktigt att fullmäktige ges tillräcklig information 
och underlag inför sitt ställningstagande i frågan.  

Därför anser utredningen att det ska införas ett krav på revi-
sorerna att i revisionsberättelsen uttala sig om resultat- och balans-
räkning är rättvisande, t.ex. överensstämmer med LKBR. Eftersom 
en sådan granskning av räkenskaperna och årsredovisningen redan 
ligger inom ramen för revisorernas uppdrag är det naturligt att upp-
draget att göra en sådan bedömning läggs på revisorerna. Även om 
revisorerna i många kommuner och regioner redan arbetar på detta 
sätt är det viktigt att säkerställa att fullmäktige alltid har tillgång till 
en sådan bedömning från revisorerna inför sitt eget ställningstagande 
till resultat- och balansräkning och beslut om godkännande av års-
redovisningen. Därför finns behov av att införa ett uttryckligt krav 
på att revisorerna gör ett uttalande i frågan om resultat och balans-
räkning är rättvisande i revisionsberättelsen. Utifrån detta kan revi-
sorerna lämna en rekommendation till fullmäktige om huruvida års-
redovisningen bör godkännas eller inte. 

6.7.7 Motivering av beslut om godkännande av årsredovisning 

Utredningens förslag: Fullmäktige ska motivera sitt beslut om 
godkännande av årsredovisningen.  

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen har föreslagit att full-
mäktige vid godkännande av årsredovisningen även ska ta ställning 
till om resultat- och balansräkningen är rättvisande, dvs. om det finns 
förutsättningar för att årsredovisningen ska kunna ge en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens eko-
nomiska ställning (se avsnitt 6.7.5). Som underlag inför detta ställ-
ningstagande har utredningen vidare föreslagit att revisorerna ska 
ges i uppdrag att uttala sig om resultat- och balansräkningen är rätt-
visande. Revisorerna kan utifrån detta uttalande välja om de rekom-
menderar fullmäktige att godkänna årsredovisningen eller inte (se av-
snitt 6.7.6).  
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Fullmäktige kan välja att besluta i enligt med revisorernas uttalande 
i revisionsberättelsen eller att bortse från revisorernas bedömning av 
om resultat- och balansräkning är rättvisande. Utredningen anser att 
det är viktigt att fullmäktige lämnar en motivering till sitt beslut, 
oavsett om beslutet innebär att fullmäktige avviker från revisionens 
uttalande eller inte. Omfattningen av motiveringen får bedömas ut-
ifrån förhållanden i det enskilda fallet. Om fullmäktige beslutar att 
avvika från revisionens uttalande bör det framgå vilka bedömningar 
och eventuella nya omständigheter som motiverar fullmäktiges beslut. 

6.7.8 Inhämtande av förklaring angående revisorernas 
uttalande om årsredovisningen 

Utredningens förslag: Krav införs på att fullmäktige ska inhämta 
förklaring från de ansvariga över uttalanden från revisorerna om 
att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen inte 
är rättvisande. 

 
Skälen för utredningens förslag: I 5 kap. 32 § kommunallagen regleras 
behandlingen av revisionsberättelsen i fullmäktige. Där framgår att 
fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående bered-
ning. Dock uppställs krav på att fullmäktige i vissa situationer ska 
inhämta en förklaring från de ansvariga. Detta gäller om revisorerna 
framställt en anmärkning i revisionsberättelsen och om revisorerna 
lämnat ett uttalande om att ansvarsfrihet inte tillstyrks.  

Utredningen föreslår i avsnitt 6.7.6 att det ska införas ett krav på 
att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om resultat- och 
balansräkning i årsredovisningen är rättvisande. Med anledning av 
detta förslag anser utredningen att det även ska införas ett krav på 
att fullmäktige ska inhämta en förklaring från de ansvariga om revi-
sorerna lämnat ett uttalande om att resultat- och balansräkning inte 
är rättvisande. Det ska dock inte krävas att fullmäktige inhämtar 
någon förklaring om revisorerna uttalat att det inte finns något att 
anmärka på i detta hänseende.  
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6.7.9 Förändrad delårsrapport 

Utredningens förslag: Kraven avseende delårsrapporten förändras.  
Kraven på att delårsrapporten ska innehålla en balansräkning 

och en förenklad förvaltningsberättelse tas bort.  
Tidsperioden som delårsrapporten baseras på förändras, delårs-

rapporten ska minst omfatta räkenskapsårets första tre månader. 
Tidpunkten för överlämnande av delårsrapport till fullmäktige 

och revisorer ändras, styrelsen ska överlämna delårsrapporten till 
fullmäktige och revisorer inför behandling i fullmäktige senast vid 
utgången av juni månad. 

Skälen för utredningens förslag 

Uppföljning av ekonomin  

Enligt den enkätundersökning som utredningen har genomfört fram-
går att det finns ett tydligt samband mellan en god budgetföljsamhet 
och en stark ekonomi. En förutsättning för en god budgetföljsamhet 
är att en löpande uppföljning av ekonomin görs. Detta är viktigt för 
att skyndsamt kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser. 

Den löpande interna uppföljningen av verksamhet och ekonomi 
inom kommuner och regioner har i stor utsträckning överlämnats 
till kommuner och regioner själva att besluta om. Detsamma gäller i 
vilken utsträckning som åtgärder vidtas vid avvikelser.  

Dock finns krav på att kommuner och regioner enligt 11 kap. 16 § 
första stycket kommunallagen ska behandla minst en delårsrapport 
som upprättas enligt 13 kap. 1 § LKBR. I LKBR framgår att det minst 
en gång under räkenskapsåret ska upprättas en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst 
en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Styrelsen ska enligt 11 kap. 16 § andra 
stycket kommunallagen, inom två månader efter utgången av den 
period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna 
delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. 

Dagens bestämmelser om delårsrapport möjliggör en situation 
som innebär att den enda interna uppföljning som sker och som 
kommer fullmäktige till handa under innevarande år kan dröja ända 
fram till oktober. Delårsrapporten får nämligen omfatta en period 
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fram t.o.m. augusti och därefter har styrelsen två månader på sig att 
överlämna denna till fullmäktige och revisorer. Den sena tidpunkten 
innebär att de åtgärder som fullmäktige, vid eventuella avvikelser, 
beslutar om kan ge ytterst begränsade effekter under innevarande år. 
När det gäller uppföljning och avvikelsehantering finns därför skäl 
att inta ett mer kortsiktigt perspektiv för att snabbt kunna komma 
till rätta med avvikelser som riskerar att äventyra bl.a. uppfyllelsen 
av balanskravet. Detta bör dock inte utesluta att kommunen eller 
regionen parallellt och inom ramen för andra processer också arbetar 
med att vidta åtgärder som ger effekt på lång sikt. 

Kraven på delårsrapporten förändras 

Utredningen anser mot bakgrund av ovan beskriven problematik att 
värdet och nyttan med dagens delårsrapport är begränsad utifrån ett 
ekonomiskt uppföljningsperspektiv.  

Utredningen föreslår därför att kravet på behandling av en del-
årsrapport i fullmäktige förändras både avseende tid för rapportering 
och innehåll. Delårsrapporten föreslås baseras på och minst omfatta 
räkenskapsårets första tre månader och ska behandlas av fullmäktige 
senast vid utgången av juni månad. I praktiken kan rapporten om-
fatta tre, fyra eller fem månader beroende på vad som fungerar i den 
enskilda kommunens eller regionens beredningsprocess.  

Delårsrapporten syftar till att komma till rätta med budget-
avvikelser under innevarande år och ska fokusera på en ekonomisk 
uppföljning. Det bedöms därför som tillräckligt att den innehåller 
en resultaträkning samt jämförelsetal. I jämförelsetal ingår uppgifter 
om motsvarande period föregående år, en helårsprognos samt för 
resultaträkning även budget. Utredningen anser inte att det ska finnas 
krav på att upprätta ett regelrätt bokslut. Betoningen i uppföljningen 
ska ligga på helårsprognosen och avvikelser mot budget. Den före-
slagna uppföljningen kan därmed betraktas som en förenklad eko-
nomisk rapport. Färre krav kan då ställas jämfört med vad som i dag 
ingår i en sådan delårsrapport som upprättas enligt 13 kap. 2 § LKBR. 
Skillnaden ligger i att kravet på att inkludera en balansräkning och 
en förenklad förvaltningsberättelse föreslås tas bort. Dessa uppgifter 
anser utredningen visserligen är av relativt stor vikt men ska vara 
frivilliga att redovisa i delårsrapporten. I dagens krav på en förenklad 
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förvaltningsberättelse ingår, enligt RKR:s rekommendation, bl.a. en 
bedömning av balanskravsresultatet, händelser av väsentlig betydelse 
och upplysning om förväntad utveckling utifrån målen om god eko-
nomisk hushållning. Vid sidan av förvaltningsberättelsen anser RKR 
att även en översiktlig beskrivning av drift- och investeringsverksam-
heten ska ingå.31 

Kommuner och regioner ska i dag lämna uppgifter till SCB om 
utfall t.o.m. sista april samt en helårsprognos för innevarande år under 
våren. Förslaget om delårsrapporteringen kan, om kommunen eller 
regionen väljer det, sammanfalla med denna uppgiftslämning och 
därmed också höja kvaliteten på det underlaget som skickas till SCB 
och som är ett viktigt inslag i den nationella uppföljningen. 

Utredningen har erfarit att det är många kommuner och regioner 
som redan i dag tar fram en förenklad ekonomisk rapport eller del-
årsrapport som omfattar de första månaderna av året. Utredningens 
förslag syftar till att säkerställa att samtliga kommuner och regioner 
har goda rutiner för ekonomisk uppföljning och att frågan tidigt kom-
mer upp på den politiska dagordningen i fullmäktige.  

Den information som en tidig ekonomisk uppföljning ger kan 
vidare utgöra ett viktigt underlag inför utformandet och fastställandet 
av ekonomiska planeringsramar inför budgetförslaget, vilka utred-
ningen rekommenderar att fullmäktige ska fastställa (se avsnitt 6.3.6).  

6.7.10 Åtgärdsplan vid bristande budgetföljsamhet 

Utredningens förslag: Om delårsrapporten visar betydande bud-
getavvikelser ska fullmäktige anta en åtgärdsplan för hur dessa ska 
hanteras.  

 
Skälen för utredningens förslag: En löpande uppföljning av ekono-
min och god budgetföljsamhet är, vilket beskrivits tidigare, viktigt 
för en effektiv ekonomistyrning. Därtill är det viktigt att det finns 
en god handlingskraft och förmåga att vidta tidiga åtgärder vid bud-
getavvikelser. Det har dock, inom ramen för den enkätundersökning 
som utredningen genomfört, visats sig att långt ifrån alla kommuner 
och regioner har en formaliserad beslutsgång vid budgetavvikelser. 

 
31 RKR:s rekommendation R 17 Delårsrapport (nov 2020). 
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Det finns därtill ett samband mellan löpande uppföljning, budget-
följsamhet och en god ekonomi.  

Mot den bakgrunden anser utredningen att det finns skäl att in-
föra ett krav på att fullmäktige, i anslutning till behandlingen av 
delårsrapporten, ska besluta om en åtgärdsplan om betydande budget-
avvikelser identifieras. Åtgärdsplanen bör syfta till att säkerställa att 
åtgärder kan verkställas så fort som möjligt, t.ex. för att verksam-
heter inte ska fortsätta att gå med underskott. Verkställandet av åt-
gärder för att komma tillrätta med underskott eller avvikelser är i 
många fall en fråga av sådan dignitet att fullmäktige bör besluta om 
åtgärdsplanen.  

Utredningen anser inte att det är lämpligt att närmare reglera och 
definiera vad som utgör en betydande budgetavvikelse. Det bör dess-
utom kunna variera utifrån förutsättningarna i enskilda kommuner 
och regioner. Därför kan kommunen eller regionen med fördel ta ställ-
ning till frågan om vad som kan anses utgöra en betydande budget-
avvikelse i sitt program för god kommunal hushållning.  

6.7.11 Revisorernas bedömning av delårsrapporten  

Utredningens förslag: Kravet på att revisorerna ska bedöma om 
resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål som fullmäk-
tige har beslutat och lämna en skriftlig bedömning om detta till 
fullmäktige tas bort.  
 
Utredningens bedömning: Revisorerna kan välja att bedöma om 
resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål som fullmäk-
tige har beslutat och lämna en skriftlig bedömning om detta till 
fullmäktige.  

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Utredningen före-
slår att kravet på att upprätta en delårsrapport förenklas och tidigare-
läggs (se avsnitt 6.7.9).  

I dag uppställs enligt 12 kap. 2 § kommunallagen krav på att revi-
sorerna ska bedöma om resultaten i delårsrapporten är förenliga med 
de mål fullmäktige beslutat. Enligt förarbetena avses de mål för den 
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige har beslutat om i års-
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budgeten och flerårsplanen.32 De föreslagna förändringarna av del-
årsrapporten innebär att lägre krav uppställs avseende innehåll och 
utformning, jämfört med de krav som i dag finns för upprättande av 
delårsrapport. Därmed finns inte heller samma behov av en obliga-
torisk utvärdering av rapportens resultat. Utredningen föreslår därför 
att kravet på att revisorerna ska bedöma om resultaten i delårsrap-
porten är förenliga med de mål fullmäktige har beslutat tas bort. Det 
ska med andra ord inte längre uppställas krav på att delårsrapporten 
ska innehålla en sådan skriftlig bilaga med revisorernas bedömning 
som i dag krävs för delårsrapport och årsredovisning. 

Detta kan avlasta den kommunala revisionen så att, om behov av 
prioritering inom revisionens uppdrag finns, större fokus kan läggas 
på annan granskning, t.ex. den granskning av regelefterlevnad inom 
ramen för den ekonomiska förvaltningen som utredningen föreslår 
att den kommunala revisionen ska göra (se avsnitt 6.8.1). 

Utredningen anser dock att revisorerna ändå bör ha möjlighet att 
välja att göra en bedömning av delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av denna. Därför är det fortsättningsvis viktigt att del-
årsrapporten överlämnas till revisorerna och utredningen föreslår att 
delårsrapporten ska överlämnas till de kommunala revisorerna inför 
behandlingen i fullmäktige (se avsnitt 6.7.9). Väljer revisorerna att 
göra en bedömning av delårsrapporten och uttala sig bör detta ske 
skriftligen till fullmäktige. En sådan bedömning kan exempelvis avse 
om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de ekonomiska mål 
som fullmäktige beslutat.  

6.8 Revision och kontroll 

6.8.1 Utökat uppdrag för revisorerna att granska 
regelefterlevnad  

Utredningens förslag: De kommunala revisorerna ska inom ramen 
för den årliga revisionen pröva om den ekonomiska förvaltningen be-
drivs i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 11 kap. kommunal-
lagen och de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

 
32 Prop. 2016/17:171, s. 433. 
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Skälen för utredningens förslag 

Den kommunala revisionens uppdrag 

Revisorerna ska årligen granska den verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 
Revisorernas granskningsuppgift omfattar all den verksamhet, undan-
taget myndighetsutövning mot enskild, som bedrivs inom nämnder-
nas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revi-
sionssed (12 kap. 1 och 3 §§ kommunallagen).  

Revisionen av verksamheten omfattar enligt förarbetena både 
förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Inom ramen för för-
valtningsrevisionen ska revisorerna pröva om verksamheten bedrivits 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. 
I detta ingår enligt förarbetena t.ex. frågan om verksamheten är in-
riktad på de mål som gäller för den enligt lag eller fullmäktiges beslut 
och om resultatet av nämndens verksamhet står i förhållande till  
resursförbrukningen. Med intern kontroll avses exempelvis fördel-
ningen av ansvar och befogenheter och systematiskt ordnade interna 
kontroller av organisation, redovisningssystem och administrativa 
rutiner.33 Redovisningsrevisionen avser en prövning av om de årliga 
räkenskaperna är rättvisande och om den förmögenhetsskyddande 
kontrollen som utövas inom en nämnd är tillräcklig. Redovisnings-
revisionen omfattar både tillförlitlighets- och säkerhetsaspekter.34 

Det kan således konstateras att efterlevnaden av lag allmänt kan 
anses ingå i den kommunala revisionens uppdrag, både inom förvalt-
nings- och redovisningsrevisionen. Eftersom revisorernas granskning 
av regelefterlevnad inte kommer till tydligt uttryck i lagtexten finns 
det dock inte någon särskild skyldighet för revisorerna att regelmäs-
sigt göra denna typ av granskning. Detta bekräftas bl.a. i regeringens 
proposition En stärkt kommunal revision (prop. 1998/99:66) där det 
framgår att ”i den kommunala revisionens uppgifter innefattas också 
en möjlighet men ingen uttrycklig skyldighet för revisorerna att 
granska lagligheten av förvaltningen”35.  

 
33 Prop. 2016/17:171, s. 432. 
34 Prop. 2016/17:171, s. 432. 
35 Prop. 1998/99:66, s. 88. 
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Problem med tillämpning och efterlevnad  

Utredningen har utifrån den enkät som genomförts samt vid de sam-
tal och möten som hållits förstått att det finns problem med tillämp-
ning och efterlevnad av regelverket för den ekonomiska förvalt-
ningen i kommuner och regioner. Det förekommer bl.a. att riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning inte antas, att undantag från balans-
kravet görs med hänvisning till sådana omständigheter som inte kan 
anses utgöra synnerliga skäl eller att balanskravet åsidosätts utan hän-
visning till synnerliga skäl. Huruvida de kommunala revisorerna läm-
nat anmärkningar, avstyrkt beviljande av ansvarsfrihet eller lämnat 
andra former av synpunkter i dessa fall är oklart.  

I utredningens uppdrag ingår frågor gällande tillämpning och efter-
levnad av regelverket. En viktig aktör för att säkerställa en korrekt 
tillämpning av regelverket och god efterlevnad av de krav som upp-
ställs inom ekonomistyrningen är de kommunala revisorerna. De 
kommunala revisorerna har ett brett uppdrag och de agerar på upp-
drag av fullmäktige för att granska både verksamhet och ekonomi i 
den kommunala verksamheten. Ett sätt att komma tillrätta med pro-
blem gällande tillämpning och efterlevnad av den ekonomiska för-
valtningen är att stärka de kommunala revisorernas uppdrag inom 
ramen för det befintliga systemet för granskning av den kommunala 
verksamheten.  

Utredningen har genomfört en rad samtal med olika företrädare 
för den kommunala revisionen. Vid dessa samtal har det framgått att 
det finns en allmän uppfattning bland de professionella revisorerna 
att revisionens breda granskningsuppdrag medför att granskningen 
av räkenskaperna och den ekonomiska förvaltningen riskerar att få 
en lägre prioritet. I stället ligger det primära fokuset på förvaltnings-
revision, bl.a. vid revisorernas föredragning av revisionsberättelsen 
vid behandlingen i fullmäktige. 

Tidigare överväganden  

Frågan om att vidga och särskilt reglera revisionens uppdrag att 
granska lagligheten i samband med den årliga revisionen har tidigare 
övervägts men avfärdats, bl.a. i regeringens proposition En stärkt 
kommunal revision (prop. 1998/99:66). Där gjordes bedömningen 
att frågan om laglighetsprövning inte bör regleras särskilt för de för-
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troendevalda revisorerna utan i stället ska laglighetsprövning i första 
hand prövas av de rättsvårdande myndigheterna inom ramen för nu 
gällande system. De huvudsakliga motiven till detta var att de laglig-
hetsfrågor som ska granskas många gånger kan vara mycket juridiskt 
komplicerade samt att det finns risk att för att denna uppgift kan 
komma att dominera på bekostnad av andra revisionella uppgifter.36  

Även i propositionen Åtgärder mot kommunalt domstolstrots 
(prop. 2001/02:122) anförde regeringen att ”laglighetsgranskning 
skall i likhet med vad som gäller i dag inte vara en obligatorisk upp-
gift för revisorerna utan lagligheten av kommunala beslut skall även 
fortsättningsvis prövas i de kommunala nämndernas beredningsarbete 
och av de rättsvårdande myndigheterna (jfr prop. 1998/99:66)”37. 

Utredningen instämmer i att laglighetsprövning av verksamheten 
i allmänhet inte bör vara det primära fokuset för de kommunala revi-
sorerna. För detta finns andra instrument, t.ex. möjlighet till dom-
stolsprövning och den tillsyn som utförs av vissa statliga förvalt-
ningsmyndigheter. Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen 
finns det dock bestämmelser som inte kan prövas substantiellt i dom-
stol. Det gäller beslut om att åberopa synnerliga skäl för att inte 
balansera budgeten enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena kom-
munallagen, beslut om i vilken utsträckning som medel från resultat-
utjämningsreserver tas i anspråk enligt 11 kap. 14 § kommunallagen 
samt beslut om reglering av ett negativt balanskravsresultat enligt 
11 kap. 12 och 13 §§ kommunallagen. Inte heller finns det någon stat-
lig myndighet som har i uppdrag att utöva tillsyn över den ekono-
miska förvaltningen i kommuner och regioner (se avsnitt 5.7.2). 

Utredningen avser inte föreslå att det införs möjlighet till dom-
stolsprövning för sådana beslut som i hög grad innefattar politiska 
ställningstaganden, t.ex. utredningens förslag om att fullmäktige ska 
ha möjlighet att åberopa särskilda skäl för att reglera negativa 
balanskravsresultat inom sex år och utredningens förslag om att kom-
muner och regioner ska kunna besluta om att reservera medel till och 
använda medel från en resultatreserv. Utredningen gör vidare be-
dömningen att det inte finns behov av att införa statlig tillsyn eller 
sanktioner gällande den ekonomiska styrningen och förvaltningen. 
Däremot anser utredningen att en avgränsad granskning av regel-
efterlevnad som utförs inom ramen för den kommunala revisionen 

 
36 Prop. 1998/99 :66, s. 88. 
37 Prop. 2001/02:122, s. 15. 



SOU 2021:75 Utredningens förslag 

307 

kan utgöra ett bra komplement till utredningens förslag i övrigt om 
ett tydligare regelverk för den ekonomiska förvaltningen.  

Revisorerna ska granska regelefterlevnad inom  
den ekonomiska förvaltningen 

Mot bakgrund av den problematik gällande tillämpning och efter-
levnad som redogjorts för ovan samt de inspel som utredningen har 
tagit emot anser utredningen att revisionens uppdrag att granska 
regelefterlevnad behöver stärkas. Ett sätt att åstadkomma detta är att 
särskilt betona denna del av revisionens uppdrag i lagstiftningen. En 
sådan bestämmelse skulle kunna utformas som en befogenhet, dvs. 
ett frivilligt uppdrag som de kommunala revisorerna kan välja att ut-
föra. Då det redan i dag allmänt sett ingår i revisionens mandat att 
välja ett sådant fokus inom ramen för sin granskning skulle en sådan 
bestämmelse inte tillföra något nytt och inte heller säkerställa att en 
regelmässig granskning av regelefterlevnaden inom den ekonomiska 
förvaltningen sker. Därför anser utredningen att ett sådant särskilt 
uppdrag bör göras obligatorisk. 

Det särskilda uppdraget för revisionen att granska regelefterlev-
nad bör dock vara tydligt avgränsat för att undvika den problematik 
som bl.a. lyfts fram inom ramen för tidigare förarbeten. Det handlar 
dels om att revisorerna inte bör åläggas att ta ställning i komplicerade 
juridiska frågeställningar, dels att en mer omfångsrik granskning av 
regelefterlevnad riskerar att ta för mycket resurser och tid i anspråk. 
Revisionen har i dag i uppdrag att granska om räkenskaperna är rätt-
visande, vilket utgör en del av den ekonomiska förvaltningen och 
innefattar en granskning av tillämpningen av bestämmelserna i LKBR. 
Styrningen av ekonomin, den ekonomiska förvaltningen och redo-
visning har många beröringspunkter, särskilt avseende tillämpningen 
av balanskravet, varför en sammanhållen granskning av både räken-
skaper och ekonomisk förvaltning i övrigt framstår som både natur-
lig och ändamålsenlig. Utredningen anser därför att granskningen av 
regelefterlevnad endast bör omfatta tillämpningen av bestämmelser 
inom den ekonomiska förvaltningen, dvs. tillämpliga bestämmelser i 
11 kap. kommunallagen.  

En annan viktig förutsättning för att revisionen ska ges goda förut-
sättningar att utföra en granskning av regelefterlevnaden inom den 
ekonomiska förvaltningen är att regelverket innehåller tydliga och 
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mätbara krav, som granskningen kan utgå ifrån. Detta är också något 
som framförts vid de samtal som utredningen hållit med företrädare 
för den kommunala revisionen. 

Utredningen har i avsnitt 6.3, 6.4 och 6.7 lämnat förslag om att 
regelverket för den ekonomiska förvaltningen ska utformas på ett 
tydligare sätt, bl.a. föreslås fler objektiva krav som kommuner och 
regioner har att förhålla sig till i sin ekonomistyrning. Utifrån de 
bedömningar som utredningen gör i anslutning till dessa krav, bl.a. 
de krav som ställs på programmet för god kommunal hushållning, 
finns ökade möjligheter till mätbarhet och uppföljning. Det är också 
denna typ av krav som den kommunala revisionen i första hand bör 
fokusera sin granskning på, t.ex. om det finns ett program för god 
kommunal hushållning och om den ekonomiska styrningen utformas 
i enlighet med detta, om kravet på en budget i balans med tillämpliga 
undantag tillämpas korrekt, om kraven kring återställande av ett nega-
tivt balanskravsresultat tillämpas enligt intentionerna och om reglerna 
som omgärdar resultatreserven iakttas.  

Bestämmelserna i 11 kap. kommunallagen ger fullmäktige ett 
relativt stort utrymme att utforma den ekonomiska styrningen och 
förvaltningen genom beslut om lokala mål och riktlinjer. Därmed 
bör det framgå att revisionens granskning av den ekonomiska för-
valtningen även innefattar en kontroll av att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

6.8.2 Revisorerna ska följa negativa balanskravsresultat 
och användning av särskilda skäl 

Utredningens förslag: Krav införs på att revisionsberättelsen ska 
innehålla ett särskilt uttalande om det finns negativa balanskravs-
resultat att reglera utifrån särskilda skäl, dvs. om möjligheten att 
förlänga tiden för reglering av negativa balanskravsresultat med 
hänvisning till särskilda skäl har använts. 

 
Skälen för utredningens förslag: I 11 kap. 12–13 §§ kommunal-
lagen regleras hur negativa balanskravsresultat enligt 11 kap. 10 § 
LKBR ska hanteras. Om balanskravsresultatet är negativt ska det 
regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska vidare 
anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske och beslut om reglering 
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ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa 
balanskravsresultatet uppkom (11 kap. 12 § kommunallagen). Full-
mäktige får dock besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl (11 kap. 13 § 
kommunallagen).  

Det förekommer dock att negativa balanskravsresultat inte regleras 
eller att de regleras under fler än tre år, trots att det inte föreligger 
synnerliga skäl. I vissa fall används synnerliga skäl för att skriva av 
negativa balanskravsresultat, trots att användningen inte kan sägas 
ligga i linje med lagstiftarens intentioner om en god ekonomisk hus-
hållning. Det förekommer också att negativa balanskravsresultat av-
skrivs utan motivering (se avsnitt 5.4.4).  

Utredningen föreslår i avsnitt 6.4.3 att möjligheten att åberopa 
synnerliga skäl för att inte reglera ett negativt balanskravresultat tas 
bort. I stället införs en möjlighet att inte reglera negativa balans-
kravsresultat om det finns en stark finansiell ställning i kommunen 
eller regionen. Om det finns särskilda skäl ges även möjlighet att 
reglera negativa balanskravsresultat upp till och senast sex år efter 
det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. 

Utredningens förslag om revisionens uppdrag att granska regel-
efterlevnad inom ramen för den ekonomiska förvaltningen kan leda 
till att revisorerna, utifrån denna granskning, väljer att rikta anmärk-
ningar i revisionsberättelsen eller inte tillstyrker att ansvarsfrihet 
ges. Mot bakgrund av den problematik med hanteringen av negativa 
balanskravsresultat som beskrivits ovan, anser utredningen att det 
finns skäl att införa ett krav på att revisorerna i revisionsberättelsen 
särskilt ska uttala sig om det finns negativa balanskravsresultat att 
reglera och om möjligheten att hänvisa till särskilda skäl för att 
återställa negativa balanskravsresultat inom högst sex år har använts. 
Detta innebär att hanteringen av negativa balanskravsresultat blir 
föremål för en regelbunden kontroll och att hanteringen synliggörs 
inför fullmäktige i samband med behandlingen av revisionsberättel-
sen. En regelbunden kontroll är särskilt viktigt vid användningen av 
särskilda skäl för att återställa negativa balanskravsresultat under det 
längre tidsspannet om sex år som utredningen föreslår. Det finns 
annars en risk att negativa balanskravsresultat från tidigare år, t.ex. 
från föregående mandatperiod, inte längre prioriteras och därmed 
inte regleras vilket i sin tur innebär en urholkning av ekonomin.  
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Den kommunala revisionen får anses vara bäst lämpad för detta 
uppdrag då det finns en nära koppling mellan revisorernas gransk-
ning av om räkenskaperna är rättvisande och det utvidgade upp-
draget om att granska regelefterlevnad inom den ekonomiska för-
valtningen som utredningen föreslår.  

Kommuner och regioner ska enligt 11 kap. 10 § LKBR ange i för-
valtningsberättelsen när och på vilket sätt negativa balanskravsresul-
tat ska regleras. Vidare ställs krav på att en upplysning ska lämnas 
om hur tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har regle-
rats och om det balanskravsresultat som återstår att reglera. Detta 
innebär att denna information bör finnas lätt tillgänglig i årsredovis-
ningen för revisorerna att använda som grund för sitt uttalande i 
revisionsberättelsen.  

6.8.3 Behandling av årsredovisning, revisionsberättelse 
och ansvarsprövning i fullmäktige  

Utredningens förslag: Krav införs på att fullmäktige vid samma 
sammanträde först ska besluta om godkännande av årsredovis-
ning och därefter om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.  

 
Skälen för utredningens förslag: Processen kring behandling av re-
visionsberättelse, godkännande av årsredovisning och ansvarspröv-
ningen regleras i 5 kap. och 11 kap. kommunallagen. Där anges tids-
gränser för när årsredovisningen ska överlämnas från styrelsen till 
fullmäktige och revisorer samt när fullmäktige senast ska ta ställning 
till frågan om ansvarsfrihet kan beviljas eller inte. Revisionsberättelsen 
samt årets revisionsrapporter som revisorerna lämnar till fullmäktige 
utgör underlag för ansvarsprövningen och därmed regleras inte när 
revisionsberättelsen ska behandlas i fullmäktige. Det finns indirekt 
en tidsgräns för när godkännande av årsredovisning ska ske i och med 
att fullmäktige har att godkänna denna innan frågan om ansvarsfrihet 
avgörs.  

Något krav finns däremot inte på att fullmäktiges godkännande 
av årsredovisningen, behandling av revisionsberättelsen och fullmäk-
tiges ansvarsprövning ska ske vid samma tillfälle. En sådan ordning är 
dock önskvärd enligt utredningens uppfattning. Redan vid införan-
det av 1991 års kommunallag adresserades frågan om vikten av att 
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dessa frågor behandlas samlat. I förarbetena uttalades att ”sambandet 
mellan årsredovisning, revision och dechargebehandling är viktig. 
Fullmäktige bör inte ta ställning till årsredovisningen annat än i sam-
band med behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, vilket i sin tur 
bör ske före det att budgeten fastställs för det kommande budget-
året”38. Även SKR har i sin skrift Ansvarsprövningen i fullmäktige39 
lyft fram vikten av en sammanhållen behandling av dessa frågor. 

Vikten av en samlad behandling av dessa frågor grundar sig i att 
revisionens bedömningar med anledning av årsredovisningen behöver 
framgå redan när årsredovisningen behandlas. Revisorerna har granskat 
måluppfyllelsen och räkenskaperna, som är centrala i årsredovis-
ningen, varför deras iakttagelser och bedömningar är väsentliga vid 
behandlingen av årsredovisningen. Vidare ska revisorerna enligt 
5 kap. 32 § andra stycket kommunallagen ges tillfälle att yttra sig när 
fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. Ofta redovisar revisorerna 
själva resultatet av årets granskning och de bedömningarna som görs 
i revisionsberättelsen inför fullmäktige. Även de sakkunniga som 
biträtt revisorerna har möjlighet att yttra sig när revisionsberättelsen 
behandlas. Revisionsberättelsen i sig ska dock inte godkännas eller 
avvisas av fullmäktige. Den utgör underlag till fullmäktiges beslut i 
ansvarsfrågan och inleder det beslutsärendet. 

Utredningen har i samband med möten med företrädare för den 
kommunala revisionen erfarit att det förekommer att godkännande 
av årsredovisningen och ansvarsprövningen hanteras på skilda full-
mäktigesammanträden. Detta är problematiskt då det försvårar för 
fullmäktigeledamöterna att skapa sig en helhetsbild och riskerar med-
föra att revisionens eventuella synpunkter eller anmärkningar för-
minskas eller rycks ur sitt sammanhang.  

I syfte att lyfta och förstärka synligheten av revisorernas bedöm-
ningar och slutsatser avseende årsredovisningen i revisionsberättelsen, 
vilka utgör underlag vid ansvarsprövningen, föreslår utredningen att 
det införs ett krav på att dessa behandlas vid samma fullmäktige-
sammanträde.  

Även om det är viktigt att årsredovisning, revisionsberättelse och 
ansvarsprövningen hanteras samlat behöver det samtidigt finnas ut-
rymme för fullmäktige att i tillräcklig utsträckning bereda ärendet 
om godkännande av årsredovisningen och ansvarsprövningen, t.ex. 

 
38 Prop. 1990/91:117, s. 216. 
39 SKR (2021a). 
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inhämta eventuella förklaringar, förbereda motivering av ett beslut 
och se till att eventuell jävsproblematik beaktas. Sådana frågor kan 
inte alltid förberedas fullt ut inför den första behandlingen och det 
kan under pågående sammanträde uppstå behov av att t.ex. bordlägga 
ett ärende. Kravet på godkännande av årsredovisning, behandling av 
revisionsberättelse och ställningstagande i ansvarsprövningsfrågan 
vid samma sammanträde innebär i sådana situationer att samtliga tre 
ärenden behöver bordläggas för att behandlas samlat vid ett senare 
sammanträde.  

6.8.4 Tydligare krav på motivering från fullmäktige 
vid anmärkning från revisorerna 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om att fullmäktige, efter 
anmärkning från revisorerna, ska motivera beslut om anmärkning 
förtydligas med tillägget att beslut om att rikta och att inte rikta 
en anmärkning ska motiveras.  

 
Skälen för utredningens förslag: Revisorerna ska varje år lämna en 
revisionsberättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultatet 
av den revision som avser verksamheten under föregående budgetår. 
De sakkunnigas rapporter ska enligt 12 kap. 12 § första stycket kom-
munallagen bifogas revisionsberättelsen. Om revisorerna i revisions-
berättelsen väljer att rikta kritik har de enligt 12 kap. 13 § första stycket 
kommunallagen möjlighet att göra detta i form av en anmärkning. 
En anmärkning kan riktas mot nämnder, fullmäktigeberedningar eller 
enskilda förtroendevalda. Enligt 12 kap. 13 § andra stycket kommunal-
lagen ska anledningen till anmärkningen anges i revisionsberättelsen.  

I 5 kap. 24–25 §§ kommunallagen regleras ansvarsprövningen, 
dvs. fullmäktiges beslut om huruvida ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras och om anmärkning ska riktas eller inte. I 24 § fösta stycket 
uppställs krav på att fullmäktige vid beslut om ansvarsfrihet ska moti-
vera sitt beslut, om det inte är uppenbart obehövligt. Som exempel 
på när motivering kan anses obehövlig anges i förarbetena fall då re-
visorerna inte riktat någon anmärkning eller framfört kritik på något 
annat sätt mot någon del av den kommunala verksamheten och det 
under fullmäktiges behandling inte heller kommit fram någon om-
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ständighet som föranleder annan bedömning.40 I 24 § andra stycket 
regleras situationen då revisorerna riktat en anmärkning enligt 12 kap. 
13 § kommunallagen. Om revisorerna har riktat en anmärkning ska 
fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. 
Fullmäktige får rikta en anmärkning även om revisorerna inte gjort 
det. Beslut om anmärkning ska enligt 24 § andra stycket kommunal-
lagen motiveras. Enligt förarbetena innebär detta krav på motivering 
att beslut om att ställa sig bakom eller att inte ställa sig bakom revi-
sorernas anmärkning samt att rikta en egen anmärkning alltid ska 
motiveras. Omfattningen av motiveringen får bedömas utifrån för-
hållanden i det enskilda fallet.41  

Vid utredningens möten med företrädare inom den kommunala 
revisionen har framgått att det förekommer att fullmäktige väljer att 
inte rikta sådana anmärkningar som framförs av revisorerna och att 
fullmäktige, trots de krav som uppställs i kommunallagen, inte heller 
motiverar varför. Enligt SKR förekommer det i cirka en fjärdedel av 
fallen att fullmäktige väljer att inte rikta sådana anmärkningar som 
framförs av revisorerna och att fullmäktige, trots de krav som upp-
ställs i kommunallagen, inte heller motiverar varför. 

Mot denna bakgrund och i syfte att förbättra efterlevnaden av den 
aktuella bestämmelsen föreslår utredningen att kravet på motivering 
i de fall som regleras i 5 kap. 24 § andra stycket kommunallagen, dvs. 
när revisorerna har riktat en anmärkning som fullmäktige har att ta 
ställning till och när fullmäktige väljer att rikta en anmärkning för-
tydligas. Ett tillägg införs om att krav på motivering föreligger oav-
sett vilket ställningstagande som fullmäktige gör.  

6.8.5 Insyn i revisionsberättelser  

Utredningens förslag: Krav införs på att revisionsberättelser ska 
hållas tillgängliga för allmänheten på kommunen eller regionens 
webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde 
med fullmäktige då revisionsberättelserna ska behandlas. 

  

 
40 Prop. 2016/17:171, s. 339. 
41 Prop. 2016/17:171, s. 339.  
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Skälen för utredningens förslag: I 8 kap. 14 och 15 §§ kommunal-
lagen finns bestämmelser om insyn i budget och årsredovisning. 
Både styrelsens förslag till budget samt årsredovisningen ska hållas 
tillgänglig för allmänheten på kommunens eller regionens webb-
plats. Budget och årsredovisning ska hållas tillgängliga fr.o.m. till-
kännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då dessa fast-
ställs respektive godkänns. Något krav på var på webbplatsen förslag 
till budget och årsredovisning ska finnas ställs inte, men eftersom de 
båda utgör beslutsunderlag får de enligt 8 kap. 11 § kommunallagen 
finnas på anslagstavlan.  

Någon motsvarande bestämmelse om insyn i revisionsberättelser 
och krav på publicering på kommunens eller regionens webbplats finns 
dock inte. Revisionsberättelsen utgör ett viktigt underlag vid fullmäk-
tiges ansvarsprövning och innehåller en granskning av centrala delar i 
årsredovisningen, exempelvis måluppfyllelse och räkenskaper. Reviso-
rernas bedömningar är viktiga vid behandlingen av årsredovisningen.  

Mot denna bakgrund och i syfte att synliggöra och öka transpa-
rensen kring revisionens granskning av den kommunala verksam-
heten föreslår utredningen att det bör införas krav på publicering av 
revisionsberättelser på kommunens eller regionens webbplats. Kravet 
på publicering av revisionsberättelser ska motsvara de krav som upp-
ställs för budget och årsredovisning, dvs. revisionsberättelsen ska 
hållas tillgänglig fr.o.m. tillkännagivandet av det sammanträde med 
fullmäktige då denna behandlas. En sådan ordning får också anses 
lämplig mot bakgrund av utredningens förslag om att det ska införas 
ett krav på att årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarspröv-
ning ska behandlas vid samma fullmäktigesammanträde. Eftersom 
revisionsberättelser, liksom förslag till budget och årsredovisning, ut-
gör beslutsunderlag får de enligt 8 kap. 11 § kommunallagen finnas 
på den kommunala anslagstavlan. Det kan även vara lämpligt att kom-
muner och regioner publicerar årsredovisning och revisionsberät-
telse samlat i syfte att öka tillgängligheten och bidra till en ökad för-
ståelse för sambandet mellan de olika dokumenteten.  

Varje revisor utför sitt uppdrag självständigt enligt 12 kap. 7 § 
kommunallagen och har därmed rätt att avge en egen revisionsberät-
telse. Det kan därmed bli fråga om att kommuner och regioner be-
höver publicera flera revisionsberättelser på sin webbplats. Eftersom 
fullmäktige har att behandla och ta ställning till var och en av de re-
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visionsberättelser som lämnas får en sådan ordning också bedömas 
som lämplig.  

De sakkunniga biträdenas rapporter ska enligt 12 kap. 12 § kom-
munallagen bifogas revisionsberättelsen. Vid publicering av revisions-
berättelsen kommer därför dessa rapporter att ingå.  

6.9 Vägledning och stöd inom ekonomistyrning 

6.9.1 Behov av mer vägledning och stöd samt  
en större kunskap 

Utredningens bedömning: Det finns behov av vägledning och 
stöd till kommuner och regioner inom ekonomistyrningen och 
den ekonomiska förvaltningen. Det finns även behov av en sam-
lad, nationell uppföljning av kommunernas och regionernas eko-
nomi samt en bättre kunskap om tillämpningen av bestämmel-
serna om den ekonomiska förvaltningen.  

 
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har i uppdrag 
att undersöka behovet av att införa vägledning och stöd för den eko-
nomiska styrningen i kommuner och regioner. Om det konstateras 
finnas ett sådant behov ska utredningen lämna förslag som tillgodo-
ser detta. 

Vägledning och stöd är vida begrepp som kan innefatta olika 
saker. Utredningens tolkning av vägledning och stöd är att det är 
någon form av hjälp att tolka exempelvis lag och förarbeten för att 
kunna handla på lämpligt sätt, något som t.ex. kan ligga inom ramen 
för en myndighets serviceskyldighet. Stöd avser inte ekonomiskt stöd.  

Utredningen har dels genom egna undersökningar, dels genom 
samtal, möten och workshops med företrädare för sektorn, kunnat 
konstatera att det finns ett behov av och en efterfrågan på mer väg-
ledning och stöd när det gäller frågor kring ekonomistyrning och 
ekonomisk förvaltning (se avsnitt 5.8.3). Vidare har utredningen ut-
ifrån de kartläggningar och analyser som genomförts dragit slut-
satsen att det inom vissa kommuner och regioner finns problem med 
tillämpningen av regelverket, bl.a. utifrån brist på kunskap och re-
surser för strategiskt och långsiktigt arbete med ekonomistyrnings-
frågor. Det har också funnits vissa problem med nuvarande bestäm-
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melser; som ibland bottnat i att kommuner och regioner inte förstått 
vad lagstiftaren avsett. Utöver detta har utredningen kunnat kon-
statera att kunskapen inte är tillräcklig på nationell nivå när det gäller 
kommuners och regioners ekonomi samt tillämpningen av bestäm-
melserna om ekonomisk förvaltning. 

6.9.2 Utformningen av vägledning och stöd 

Utredningens bedömning: Vägledning och stöd bör i första hand 
omfatta generell rådgivning avseende tillämpningen av bestäm-
melser för den ekonomiska förvaltningen.  

 
Skälen för utredningens bedömning: Utredningens utgångspunkt 
är att det är viktigt att i första hand sträva efter att precisera lagstift-
ningen i de avseenden den uppfattas som otydlig och att vägledning 
och stöd kan utgöra ett komplement till detta. Utredningen lämnar 
ett antal förslag för att precisera och förtydliga regelverket i syfte att 
skapa goda förutsättningar för en bättre tillämpning och därmed en 
mer effektiv ekonomistyrning. Eftersom kommunallagen är en ram-
lagstiftning, där det inte alltid är lämpligt med en detaljerad och utför-
lig reglering, kommer det dock även fortsättningsvis att finnas ett 
behov av vägledning och stöd för att ytterligare främja en god tillämp-
ning och upprätthålla en efterlevnad som ligger i linje med lagstif-
tarens intentioner.  

Införandet av mer vägledning och stöd avseende ekonomisk styr-
ning och förvaltning bör syfta till att, utifrån en bättre helhetsbild av 
kommunernas och regionernas ekonomi, höja kunskapen på områ-
det. Tillämpningen av regelverket kan därigenom underlättas, vilket 
också kan bidra till en bättre efterlevnad som i sin tur bidrar till en 
effektiv ekonomistyrning. En förutsättning för att vägledning och 
stöd på området blir effektiv är att den är lättillgänglig och tydlig 
samt har tillräckligt stor legitimitet för att uppfattas som både stöd-
jande och i viss mån styrande. Utredningen bedömer därför att det 
finns ett behov av vägledning och stöd som syftar till att förklara och 
komplettera lagstiftningen på området.  

Några konkreta exempel på områden där vägledning och stöd kan 
behövas är vad kravet på en god kommunal hushållning innebär, 
exempel på hur ett program för god kommunal hushållning kan ut-
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formas samt formulering av långsiktiga mål och hur de bör förhålla 
sig till varandra. Ytterligare sådana områden kan vara tillämpningen 
av balanskravet, återställande av negativa balanskravsresultat och hur 
särskilda skäl bör användas samt lämplig nivå på eget kapital eller hur 
en stark finansiell ställning kan beräknas. Därtill kommer tillämp-
ningen av reglerna för den av utredningen föreslagna resultatreserven. 

Vägledning och stöd bör uppfattas som styrande men samtidigt 
bedömer utredningen att det självfallet finns behov av anpassning till 
lokala förhållanden och ytterst en möjlighet att avvika från de råd 
som ges, när det är motiverat. Olika utgångsläge, förutsättningar och 
behov kan påverka vilken vägledning och vilket stöd som kan vara 
aktuellt. Det kan därför finnas behov av att vägledning och stöd i 
viss mån är differentierad, utifrån exempelvis kommungrupp, eko-
nomiska resultat, demografi och investeringsbehov. Med hjälp av 
bl.a. statistik kan stöd och vägledning ges för att underlätta uppfölj-
ning och analys av ekonomin för att därigenom stärka den ekono-
miska styrningen.  

Valet av vilken aktör som ska tillhandahålla vägledning och stöd 
torde ha betydelse för i vilken utsträckning som vägledning och stöd 
uppfattas som styrande och utifrån vilket perspektiv som denna ut-
formas. 

6.9.3 Vägledning och stöd bygger på kunskap 

Utredningens bedömning: Vägledning och stöd behöver under-
byggas genom en löpande nationell uppföljning av den ekonomiska 
utvecklingen och den ekonomiska förvaltningen i kommuner och 
regioner.  

 
Skälen för utredningens bedömning: En förutsättning för att väg-
ledning och stöd ska bli framgångsrikt är att de bygger på en aktuell 
och bred kunskap om kommuners och regioners ekonomi, om tillämp-
ningen av bestämmelserna för den ekonomiska förvaltningen samt 
om de problem som kan uppstå kring tillämpningen när den ekono-
miska situationen förändras. För att bygga sådan kunskap behövs en 
löpande nationell uppföljning av den ekonomiska utvecklingen och 
av risker, både i enskilda kommuner och regioner och i sektorn i 
stort. Kommunsektorn står inför stora utmaningar, både i dagsläget 
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och framöver. Vägledning och stöd är särskilt angelägna i tider av 
förändrade förutsättningar, då regelverkens robusthet prövas.  

Det finns ingen aktör i dag som har i uppdrag att redovisa en 
regelbunden, samlad och fördjupad bild av den kommunala ekono-
min. Samtidigt uppfattar utredningen att en sådan fördjupad bild 
skulle fylla en viktig funktion i olika sammanhang, både för bedöm-
ningar av t.ex. bestämmelsers ändamålsenlighet eller av förändrings-
behov i olika avseenden men också för att skapa referensramar för 
det ekonomiska handlandet såväl lokalt som nationellt. Utredningen 
bedömer därför att det finns ett behov av en löpande uppföljning av 
ekonomin såväl för kommunsektorn som helhet som för olika kom-
muner och regioner. Till följd av att det finns en stor spridning mel-
lan enskilda kommuners och regioners ekonomi bör uppföljningen 
även inkludera en uppföljning på kommungruppsnivå och för en-
skilda kommuner och regioner. En uppföljning på nationell nivå ger 
underlag för en mer samlad, sektorsövergripande och långsiktig stat-
lig styrning. Den kan också ge kunskap som bidrar till att förbättra 
den ekonomiska styrningen på lokal nivå. 

Ytterligare behov av en statlig kunskap om kommunal ekonomi 
har påtalats vid kontakter med Trafikverket. Myndigheten ser för 
närvarande över de åtaganden som kommuner eller regioner gör i 
anslutning till medfinansiering av statens transportinfrastruktur. Be-
loppen ökar över tid och enskilda kommuner eller regioner kan ta på 
sig mycket stora åtaganden. Trafikverket överväger därför att införa 
ett ytterligare steg i sin prövning av sådan medfinansiering genom 
ett slags finansiell bedömning av kommunens eller regionens förmåga 
att fullgöra åtagandet. Sådana finansiella bedömningar görs i dag främst 
av Kommuninvest och ratinginstituten. Enligt utredningen vore det 
olyckligt om en enstaka myndighet skulle införa en egen modell för 
finansiell bedömning av enskilda kommuner och regioner utifrån sitt 
särskilda uppdrag. Om staten vill göra den typen av bedömningar 
bör det ske gemensamt och utifrån ett samlat statligt perspektiv. Ut-
redningen menar att en samlad uppföljning kan tillgodose också så-
dana behov som här beskrivits. 

Eftersom ekonomin i kommuner och regioner påverkar de offent-
liga finanserna och de finanspolitiska målen är vidare en uppföljning 
av den ekonomiska utvecklingen och en uppföljning av risker nöd-
vändig, både för enskilda kommuner och regioner samt för sektorn 
i stort.  
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En förutsättning för en effektiv uppföljning är att den är rätt-
visande och heltäckande, så långt det är möjligt, och att den därmed 
uppfattas som användbar för både staten och kommunsektorn. In-
förandet av en nationell uppföljning kan bidra till att generera kun-
skap som stärker förutsättningarna för en framgångsrik vägledning 
och stöd. Det kan också bidra till effektiviseringsarbetet och även 
vara en bra källa till kunskap om utvecklingen i sektorn. Utgångs-
punkten för den nationella uppföljningen är behovet av att kunna 
följa utvecklingen av kommuners och regioners ekonomiska förut-
sättningar att klara av sina uppgifter. Uppföljningen kan också ligga 
till grund för att staten utvecklar och vid behov omprövar sin styr-
ning av kommunsektorn.  

6.9.4 Vägledning och stöd bör ges av en statlig myndighet 

Utredningens förslag: En statlig myndighet ges i uppdrag att 
lämna vägledning och stöd till kommuner och regioner i frågor 
avseende ekonomisk styrning och förvaltning. Myndigheten ges 
även i uppdrag att löpande följa den ekonomiska utvecklingen och 
tillämpningen av bestämmelserna om den ekonomiska förvalt-
ningen för kommuner och regioner.  

Myndigheten ges inte rätt att meddela föreskrifter. 

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att valet av 
den aktör som ska ansvara för vägledning och stöd samt uppföljning 
av kommuners och regioners ekonomi är av stor betydelse. Det på-
verkar i hög utsträckning vilket perspektiv och vilket genomslag som 
vägledning och stöd samt uppföljning av ekonomin får. 

Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksam-
heten utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekonomisk 
balans. Samtidigt svarar kommuner och regioner för en betydande 
del av den offentliga verksamheten. Sektorns ekonomi påverkar de 
offentliga finanserna och de finanspolitiska målen. Kommunsektorns 
ekonomiska omfattning och dess betydelse för välfärden medför att 
staten har behov av att löpande följa utvecklingen för att kunna på-
verka sektorns förutsättningar och utveckling.  

Det finns i dag ingen statlig myndighet vars verksamhetsområde 
omfattar kommuners och regioners ekonomistyrning eller en sam-
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lad nationell uppföljning, och det statliga perspektivet kan därmed 
inte sägas komma tydligt till uttryck. Det har i olika sammanhang 
kommit förslag om att inrätta olika statliga organ med uppgifter inom 
vägledning och stöd samt uppföljning på området. Vissa av förslagen 
om tillfälliga sådana organ har genomförts, dock finns ingen perma-
nent statlig funktion för vägledning och stöd samt nationell uppfölj-
ning. Även om det finns flera aktörer på området, främst SKR, RKA 
och RKR, kan det därför inte heller sägas finnas en helhetsbild av 
den vägledning och det stöd samt uppföljning som är tillgänglig för 
kommuner och regioner. Utredningen anser att detta är en brist. 

I tidigare avsnitt (5.8.7) har utredningen redovisat olika tänkbara 
aktörer som skulle kunna ges i uppdrag att tillhandhålla vägledning 
och stöd till kommuner och regioner inom ekonomisk styrning och 
förvaltning. Det handlar om SKR, en statlig myndighet eller en orga-
nisation som är ett samarbete mellan staten och SKR. Det finns olika 
för- och nackdelar med de olika alternativen som framför allt hand-
lar om en avvägning mellan legitimitet och hur styrande den vägled-
ning och stöd som ges uppfattas vara.  

Utredningens undersökningar visar på störst stöd inom kom-
munsektorn för att SKR ska ha uppdraget att lämna vägledning och 
stöd. Utredningen ställer sig dock tveksam till om SKR kan driva ett 
sådant uppdrag med tillräcklig tydlighet på samma sätt som en statlig 
myndighet kan göra. Det är också tveksamt om en organisation i 
samarbete mellan staten och SKR skulle kunna driva uppdraget att 
ge tydlig vägledning, även om en sådan organisation kan ha goda 
förutsättningar att få en hög legitimitet. Med en myndighet betonas 
det statliga perspektivet vilket ger en mer tydlig styrsignal. En myn-
dighet är också bäst lämpad att hantera uppdraget med en nationell 
löpande uppföljning av ekonomin i kommuner och regioner. 

Efter en sammanvägning av för- och nackdelar med de olika aktö-
rerna anser därför utredningen att en statlig myndighet är bäst läm-
pad att ges i uppdrag att tillhandahålla vägledning och stöd inom 
ekonomisk styrning och förvaltning samt att löpande följa den eko-
nomiska utvecklingen i sektorn. En organisation i samarbete mellan 
staten och SKR kan också vara ett alternativ, men bör enligt utred-
ningens mening prövas först i andra hand. 

En statlig myndighet för vägledning, stöd och uppföljning av 
sektorns ekonomi kan bidra till en bättre förståelse för den ekono-
miska utvecklingen i sektorn utifrån såväl ett lokalt som ett natio-
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nellt perspektiv. En myndighet bedöms också ha goda förutsättningar 
att löpande och systematiskt följa och analysera utvecklingen av den 
kommunala ekonomin och därigenom också se behovet av stöd till 
sektorn. Genom att bygga upp kunskaper om sektorns ekonomi 
över tid skulle en myndighet dessutom kunna bidra med underlag 
för att anpassa den statliga styrningen. Myndighetsformen ger därtill 
goda möjligheter till ett väl fungerande samspel med regeringen och 
tydliga ansvarskedjor, vilket är viktigt både för verksamhetens rele-
vans och dess transparens.  

Myndigheter kan ge ut allmänna råd och ges föreskriftsrätt, t.ex. 
om enbart vägledning och stöd inte anses utgöra ett tillräcklig verk-
ningsfullt komplement till lagstiftningen. Föreskrifter är bindande 
och kan ges en relativt hög detaljeringsnivå, t.ex. om det finns behov 
av att införa krav på vissa målnivåer. Utredningen anser dock inte att 
myndigheten i dagsläget bör ges rätt att meddela föreskrifter. 

Det finns flera myndigheter som följer utvecklingen av kommun-
sektorns ekonomi såsom Regeringskansliet, ESV, Konjunkturinsti-
tutet, SCB och i viss mån Statskontoret. Uppföljningen och analy-
serna som de statliga myndigheterna gör är dock huvudsakligen på 
aggregerad nivå för sektorn, dvs. ingen myndighet följer och analyse-
rar löpande kommunernas och regionernas ekonomi på djupet. 

Utredningen förordar att någon av dessa myndigheter ges upp-
draget, men anser samtidigt att det krävs ytterligare överväganden 
för att avgöra vilken myndighet som är bäst lämpad. 

För att uppdraget om vägledning, stöd och uppföljning ska bli 
framgångsrikt behöver den myndighet som får uppdraget också till-
delas tillräckligt med resurser i form av ett kansli med fyra till fem 
personer. För att finansiera ett nytt kansli menar utredningen att det 
delvis kan omfördelas resurser som i dag går till olika organisationer 
som arbetar med närliggande frågor, men att det därtill också krävs 
vissa nya resurser eftersom det är en ambitionsnivåhöjning. 

6.9.5 Inga sanktioner eller statlig tillsyn bör införas 

Utredningens bedömning: Ingen statlig tillsyn bör införas avse-
ende kommunernas och regionernas ekonomiska förvaltning.  

Inga statliga sanktioner bör införas mot kommuner och regio-
ner inom den ekonomiska förvaltningen.  
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Skälen för utredningens bedömning: Som utredningen har visat i 
sina analyser har kommunernas och regionernas ekonomi samman-
taget haft en relativt god utveckling under ett antal år, även om det 
finns enskilda undantag. Utredningens bedömning är att de flesta 
kommuner och regioner tar ett stort ansvar för sin ekonomi och att 
det överlag finns en respekt för bestämmelserna för den ekonomiska 
förvaltningen. I den mån reglerna inte följs beror det sannolikt ofta på 
kunskapsbrister och brist på utvecklingsresurser. Utredningens för-
slag om förstärkt vägledning och stöd ska bl.a. ses i detta perspektiv.  

Utredningen bedömer mot den bakgrunden att det inte finns så 
pass omfattande problem med regelefterlevnaden att det kan anses 
motiverat att införa statlig tillsyn eller statliga sanktioner. 

Bestämmelserna kring ekonomisk förvaltning är av ramkaraktär, 
vars tillämpning också ska lämna utrymme för politiska bedöm-
ningar. Införande av statlig tillsyn skulle kräva ett mer detaljerat och 
styrande regelverk än det som finns i dag, vilket mot bakgrund av den 
begränsade problembild som finns avseende den kommunala ekono-
min inte kan anses utgöra en proportionerlig inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen. Inte heller kan införandet av statliga sanktio-
ner anses vara proportionerligt utifrån den inskränkning som detta 
skulle innebära i förhållande till den kommunala självstyrelsen.  

6.9.6 Rådet för kommunal redovisning och dess roll 
för ekonomistyrningen 

Utredningens bedömning: Den kommunala särarten bör komma 
till starkare uttryck i lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning. 

Rådet för kommunal redovisning skulle därigenom ges ökade 
förutsättningar att beskriva de konsekvenser deras rekommenda-
tioner innebär för kommunernas och regionernas ekonomistyrning. 

 
Skälen för utredningens bedömning: RKR är en ideell förening 
som bildats i samarbete mellan staten och SKR. Föreningen ska vara 
ett oberoende organ för normbildning i redovisningsfrågor för kom-
muner och regioner. Huvuduppgiften för föreningen är att främja 
och utveckla god redovisningssed i enlighet med LKBR.  
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Vid tillkomsten av KRL ansåg regeringen att de specifika förut-
sättningar som gäller för kommunal verksamhet gör att den redovis-
ningslagstiftning som gäller för näringslivet inte är direkt överförbar. 
Det grundläggande synsättet på redovisning ansågs vara detsamma i 
båda sektorer men regeringen påpekade att den kommunala särarten 
gör att särskilda krav kan ställas på den kommunala redovisningen. 
Syftet med den kommunala externredovisningen är att ge fullmäk-
tige, kommuninvånare och andra intressenter relevant information 
om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning.42 

LKBR trädde i kraft 2019. Inledningsvis konstaterades i proposi-
tionen att ett stabilt ramverk för den kommunala sektorn är en viktig 
förutsättning för att hantera kommunernas och regionernas fram-
tida utmaningar. En viktig komponent i ett sådant stabilt ramverk är 
den ekonomiska styrningen. En rättvisande och transparent redovis-
ning som möjliggör jämförelser utgör en viktig grund för en god 
ekonomisk styrning inom den kommunala sektorn. 

Även om LKBR i viss mån innehåller bestämmelser som avviker 
från vad som gäller inom det privata näringslivet finns det fortfarande 
behov av att göra ytterligare anpassningar för att spegla den kom-
munala särarten. I sin normbildande verksamhet har RKR att balan-
sera mellan de krav på externredovisningen som härrör från närings-
livet och den kommunala särarten, där näringslivets praxisutveckling 
inom externredovisning kan komma att dominera på bekostnad av 
särartsperspektivet. RKR har starka styrmedel till sitt förfogande, 
främst sina rekommendationer, bl.a. gällande balansräkningen, som 
har en indirekt relation till balanskravet. Det får stora effekter även 
i styrningsperspektiv, t.ex. när nya värderingsprinciper uttolkas för 
olika poster i balansräkningen. Det innebär enligt utredningen en 
risk t.ex. för att alltför stor tonvikt läggs vid balansräkningen när det 
snarare är resultaträkningen som är central i en skattefinansierad verk-
samhet som den kommunala. Ett annat exempel gäller riktade stats-
bidrag, vars hantering utifrån balanskravet skulle kunna motivera att 
hänsyn tas till den kommunala särarten i lagstiftningen. I samband 
med beslut om statsbidrag skulle möjligheten till periodisering kunna 
regleras annorlunda, t.ex. för att inte påverka balanskravet, men sam-
tidigt uppfylla statens intentioner. 
  

 
42 Prop. 1996/97:52 s. 42 f. 
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Utredningen har vid många av sina kontakter med företrädare för 
kommunerna stött på en stark frustration när det gäller bl.a. hanter-
ingen av statsbidrag. En annan fråga som skapar frustration gäller 
RKR:s rekommendation om redovisning av intäkter (t.ex. gatukost-
nadsersättningar) som många menar har fått konsekvenser för det 
ekonomiska resultatet, och därmed ekonomistyrningen, vilka upp-
fattats som mycket negativa, se t.ex. skrivelsen till Finansdepartemen-
tet från Stockholms stad och Göteborgs stad.43  

Utredningen delar i allt väsentligt de synpunkter som framförts i 
kontakten med företrädare inom de kommunala organisationerna och 
ser dem som ett uttryck för att den kommunala redovisningslagstift-
ningen och redovisningsnormeringen inte i tillräcklig utsträckning 
tagit hänsyn till den kommunala särarten. Utredningen bedömer där-
för att det finns ett behov av att göra en översyn av LKBR med sikte 
på att tydliggöra vad den kommunala särarten består i och hur den 
bör påverka samspelet mellan den privata sektorns redovisningsnor-
mering och de kommunal sektorns egen normering. Ett sådant för-
tydligande är sannolikt nödvändigt för att RKR ska kunna anpassa 
sin normering i en riktning som tar större hänsyn till den kommu-
nala särarten. 

6.10 Statistik 

6.10.1 Insamling av uppgifter om balanskravsutredning, 
resultatreserv, särskilda skäl och stark finansiell ställning 

Utredningens bedömning: Statistiska centralbyrån bör se över 
och komplettera sin insamling av statistik i räkenskapssamman-
draget med uppgifter om utfall för balanskravsutredningen inklu-
sive resultatreserven, särskilda skäl och stark ekonomisk ställning. 

 
Utredningens förslag: SCB:s insamling av statistik från kommu-
ner och regioner kompletteras med uppgifter om den budgeterade 
balanskravsutredningen inklusive resultatreserven, särskilda skäl 
och stark finansiell ställning.  

  

 
43 Dnr Fi 2020/00167/K. 
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Skälen för utredningens bedömning och förslag: Till följd av andra 
förslag som utredningen lämnar för att förbättra ekonomistyrningen 
behöver insamlingen av statistikuppgifter från kommuner och regioner 
utvecklas och fler uppgifter samlas in. Insamlingen av statistikuppgif-
ter från kommuner och regioner sker i det årliga räkenskapssamman-
draget, RS. Insamlingen är indelad i två steg (RS 1 respektive RS 2), 
se avsnitt 5.9.2. 

SCB samlar i dag in uppgifter med stöd av 5 c § första stycket 1 
förordning om den officiella statistiken om utfall för balanskravs-
utredningen. I det ingår uppgifter om resultatutjämningsreserv och 
synnerliga skäl. Utredningen föreslår att resultatutjämningsreserven 
ska fasas ut och synnerliga skäl tas bort. I stället föreslås att en re-
sultatreserv införs liksom en möjlighet att åberopa särskilda skäl och 
stark finansiell ställning. Genom de följdändringar som görs i LKBR 
med anledning av dessa förslag kommer utfallet för balanskravsutred-
ningen, resultatreserven, särskilda skäl och stark finansiell ställning att 
ingå i 5 c § första stycket 1 förordningen om den officiella statisti-
ken. Detta innebär att uppgifterna kommer att ingå i den insamling 
som sker av bokslutsstatistik via räkenskapssammandraget (RS 2, ut-
fall). Utredningen bedömer därför att SCB, inom ramen för förord-
ningen om den officiella statistiken, bör se över hur dessa uppgifter 
kan samlas in.  

Utredningen föreslår att budgeten ska innehålla en balanskravs-
utredning. Insamlingen som sker med stöd av 5 c § första stycket 2 
förordningen om den officiella statistiken föreslås därför kompletteras 
med dessa uppgifter i RS 1, plan och budget. 

Uppgifterna omfattar balanskravsjusteringar, resultat efter balans-
kravsjusteringar, reservering till eller disponering från resultatreserven, 
balanskravsresultat, negativt balanskravsresultat kvar att återställa, 
resultatreservens storlek, särskilda skäl och stark finansiell ställning.  

Enligt utredningens förslag ska fortsatta reserveringar till resultat-
utjämningsreserverna, inte längre vara möjliga. Eftersom utredningen 
föreslår att resultatutjämningsreserven ska avvecklas efter en tioårs-
period med övergångsbestämmelser, se avsnitt 9.1.1, behöver dock 
uppgifter om resultatutjämningsreserver även fortsättningsvis sam-
las in under övergångsperioden.  
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6.10.2 Insamling av uppgifter om mål i programmet  
för god kommunal hushållning och i budgeten 

Utredningens förslag: I Statistiska centralbyråns insamling av 
statistik i räkenskapssammandraget ska uppgifter inhämtas om de 
obligatoriska målen i programmet för god hushållning. Vidare ska 
uppgifter om målen för ekonomin i budgeten samlas in. Utfall för 
målen från programmet för god kommunal hushållning och från 
budgeten ska samlas in.  

 
Skälen för utredningens förslag: I dag insamlas, på frivillig basis, 
uppgifter om de finansiella målen i budgeten. Begreppet finansiella 
mål föreslås tas bort. I stället ska kommuner och regioner anta lång-
siktiga mål för ekonomin i programmet för god kommunal hus-
hållning och ekonomiska mål för planperioden på tre år i budgeten. 
Utredningen föreslår att insamlingen av uppgifter om målen i pro-
grammet för god kommunal hushållning ska göras obligatorisk. Mål-
nivåer bör rapporteras i RS 1 och utfallet av dessa bör lämnas i RS 2. 
Detta föranleder ett tillägg i förordningen om den officiella statistiken.  

Syftet är att kunna följa upp och analysera de långsiktiga målen 
för sektorn, för att kunna bedöma om målen är tillräckliga för att 
stärka sektorns ekonomi. Det är en analys och uppföljning som inte 
görs i dag men faller inom ramen för det uppdrag för en statlig myn-
dighet som utredningen föreslår i avsnitt 6.9.4. Genom att även 
samla in budgetens mål i RS 1 kan målen i programmet jämföras med 
de målen i budgeten. Analyser kan då ge svar på om dessa överens-
stämmer väl och om budgeten stödjer målen i programmet. Utfallen 
för de ekonomiska målen, som samlas in i RS 2, ska också kunna 
analyseras i förhållande till mål i programmet och i budgeten för att 
utvärdera möjligheten att nå god kommunal hushållning på sikt.  

6.10.3 Insamling av uppgifter om kassaflödesanalys  

Utredningens bedömning: Statistiska centralbyråns insamling av 
statistik bör kompletteras med uppgifter så att en kassaflödes-
analys kan redovisas i räkenskapssammandraget även för kommu-
ner. SCB bör få i uppdrag att utreda vilka uppgifter som ska ingå 
och hur insamlingen ska ske. 
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Skälen för utredningens bedömning: För att utveckla den ekono-
miska styrningen och analysen av kommunens eller regionens eko-
nomi, inklusive den kommunala koncernen, bör SCB regelbundet 
utvärdera om RS ska utökas med vissa uppgifter. Önskemål om vilka 
ytterligare uppgifter som efterfrågas för analyser behöver fångas upp.  

Utredningen konstaterar att det finns ett behov av att utöka in-
samlingen med uppgifter om kassaflödesanalysen för kommuner 
och för kommunala koncernföretag. Syftet är att möjliggöra en ut-
veckling av den ekonomiska styrningen och analysen av denna. Upp-
gifter om utfallet i resultaträkning och balansräkning samlas i dag in 
i RS 2 för kommuner och kommunala koncernföretag. Det finns en 
skillnad mellan kommuner och regioner i så måtto att för regionerna 
samlas resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys in i RS 1.  

Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla en kassaflödesanalys, 
och RKR har lämnat en rekommendation44 om detta. Kassaflödes-
analysen ger värdefull information om kommunens eller regionens 
in- och utbetalningar under året. Särskilt intressant är förändringar 
av lånens utveckling, dvs. amorteringar och/eller nyupptagna lån. 
Vidare ger kassaflödesanlysen värdefull information om hur årets 
investeringar har finansierats. Relevansen av dessa uppgifter har ökat 
i och med ökningen av storleken på investeringar och låneskuld i 
sektorn. 

Uppgifter om kassaflödesanalys samlas, som nämnts ovan, i dag 
in för regioner. Uppgifter om kassaflödesanalysen har tidigare sam-
lats in för kommuner. Sedan 2011 efterfrågar SCB inte längre denna 
uppgift från kommunerna. Orsaken uppges vara att kvaliteten var 
bristfällig och att uppgifterna därmed inte användes. Det kan bottna 
i att det saknas en standard för kassaflödesanalys. RKR presenterar i 
sin rekommendation45 två olika förslag till uppställning: direkt metod 
respektive indirekt metod, den insamling som sker från regionerna 
följer indirekt metod. Det är en fördel om de olika parterna som har 
intresse i kassaflödesanalysen kan enas om en standard. Det har till 
utredningen också framförts tankar om att delar av kassaflödesanaly-
sen kan beräknas från redan insamlade uppgifter från resultat- och 
balansräkningarna och att därför skulle bara en mindre mängd kom-
pletterande uppgifter behöva ingå i insamlingen. SCB bör få i upp-
drag att föreslå hur insamlingen kan ske, inklusive val av metod för 

 
44 RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanalys (nov 2018). 
45 RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanalys (nov 2018). 
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uppställning samt vilka uppgifter som behöver samlas in. Arbetet bör 
ske tillsammans med Finansdepartementet, SKR och RKR. Målet är 
att en komplett kassaflödesanalys för kommunerna ska finnas till-
gänglig utan de kvalitetsbrister som har funnits tidigare.  

6.10.4 Ökad kvalitet och effektivitet i uppgiftsinsamlingen 

Utredningens bedömning: Statistiska centralbyrån bör fortsätta 
arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet kring upp-
giftslämnandet från kommuner och regioner. 

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen har erfarit att det finns 
brister i kvaliteten i den statistik som har använts för utredningens 
analyser, vilket har varit ett problem. Med syfte att öka kvaliteten 
och användarbarheten av insamlad statistik bör SCB fortsätta att 
följa upp vad problem kring uppgiftslämnandet beror på och föreslå 
förbättringsåtgärder. I slutändan handlar det om att analyser och be-
slutsunderlag ska vara tillförlitliga.  

Utredningen vill framhålla att det i dag finns en stor uppgifts-
lämnarbörda för kommuner och regioner och att åtgärder för att 
minska denna börda är önskvärda. För att den administrativa bördan 
ska minska både för uppgiftslämnare och insamlare kan det finnas 
anledning att inventera användandet av den statistik som lämnas och 
se över möjligheten till ytterligare automatisering. Om det finns 
uppgifter som inte används bör det övervägas att ta bort dessa från 
insamlingen. Arbetet med översyn och kvalitetshöjningar bör ske i 
samarbete mellanuppgiftslämnare, insamlare och de parter som an-
vänder statistiken i sina analyser. 

6.11 En övre gräns för utgifter och belåning 

6.11.1 Utgiftstak för kommunsektorn 

Utredningens bedömning: En övre gräns för utgifter för kom-
muner och regioner bör inte införas.  
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Skälen för utredningens bedömning: Utredningen ska bedöma om 
det finns behov av och är lämpligt att införa en övre gräns för utgifter 
för kommunsektorn. Ett utgiftstak kan antingen uttryckas på sektor-
nivå eller för varje kommun och region.  

Det förstnämnda tillämpas i exempelvis Danmark där det danska 
kommunförbundet tillsammans med staten avtalar för varje år om 
kommunsektorns sammantagna utgiftsnivå varefter kommunför-
bundet tillsammans med kommunerna tar ett kollektivt ansvar för 
att utgiftsnivån inte överskrids. Utredningen bedömer att de insti-
tutionella förutsättningarna för en sådan modell inte finns i Sverige.  

I Danmark avtalar Kommunernes Landsforening och staten om 
ett utgiftstak för kommunsektorn som helhet. För att taket ska hållas 
är det förenat med ekonomiska sanktioner mot både den individuella 
kommunen och mot kommunkollektivet. I Sverige finns ingen tradi-
tion av sanktioner inom den ekonomiska förvaltningen gentemot 
kommuner och regioner, vilket bedöms vara en förutsättning för att 
ett tak skulle få en reell verkan. Det saknas dessutom former för regel-
rätta förhandlingar mellan staten och kommunsektorn om de eko-
nomiska förutsättningarna under kommande år. Utredningen har inte 
heller uppfattat att SKR har möjlighet eller intresse av att ta på sig 
en liknande roll som det danska kommunförbundet har i det här fallet. 

Ett individuellt utgiftstak för varje kommun och region skulle 
i stället kunna fastställas av staten. Den huvudsakliga invändningen 
mot ett sådant tillvägagångssätt är att det utgör ett stort ingrepp i 
den kommunala självstyrelsen. Det blir också en uppenbar begräns-
ning av möjligheterna för den enskilda kommunen eller regionen att 
bestämma omfattningen av och ambitionsnivån på de välfärdstjänster 
som ska tillhandahållas. Det finns också en informationsasymmetri 
mellan staten och kommunsektorn som riskerar att leda till en nivå 
på utgifterna som inte tillgodoser kommunens eller regionens be-
hov, alternativt leda till ett beteende där utgiftsbehoven överdrivs.  

Oavsett modell kan händelser som är svåra att prognosticera få 
en stor påverkan på en kommun eller region. Det kan t.ex. handla 
om snabba förändringar av befolkningsunderlaget som i sin tur ställer 
krav på nya utgifter.  

Det går att argumentera för att balanskravet och kravet på god 
ekonomisk hushållning redan i dag skapar relativt tydliga begräns-
ningar av de kommunala utgifterna. Ökade utgifter kan självfallet 
finansieras av ett ökat skatteuttag, men under de senaste 20–25 åren 



Utredningens förslag SOU 2021:75 

330 

har den kommunala skattesatsen höjts i förhållandevis små steg och 
relativt sällan i varje enskild kommun och region. Det finns uppen-
barligen en politisk kostnad förknippad med att höja skattenivåerna.  

Utgifter för investeringar begränsas inte på kort sikt av balans-
kravet och därför blir utgifterna under perioder med höga invester-
ingsnivåer högre än intäkterna. På sikt fångas dock investerings-
utgifterna i resultaträkningen genom avskrivningar. 

6.11.2 Lånetak för kommunsektorn 

Utredningens bedömning: En begränsning av kommunernas och 
regionernas möjligheter till upplåning bör inte införas.  

 
Skälen för utredningens bedömning: Kommunsektorns låneskuld 
har ökat i takt med investeringarna under den senaste tioårsperioden. 
Det har synts bl.a. i kommunsektorns andel av Maastricht-skulden 
som nästan har fördubblats. 

Utredningen bedömning om att upplåningsmöjligheten för kom-
muner och regioner inte bör begränsas har flera skäl. I utredningens 
förslag om långsiktiga mål för god kommunal hushållning innefattas 
mål för investeringarnas självfinansieringsgrad, vilket ska förbättra 
styrningen av den del av upplåning som rör kommunens eller regio-
nens egna investeringar. Investeringarna består både av demografiskt 
drivna nyinvesteringar och återinvesteringar för att ersätta en äldre 
kapitalstock. En begränsning som omfattar all upplåning för kom-
muner och regioner kan begränsa möjligheten för nödvändiga ny- 
och återinvesteringar, vilket på sikt kan medföra negativa konse-
kvenser för möjligheten att bedriva verksamheten ändamålsenligt.  

Därtill skulle en begräsning av kommunsektorns möjligheter att 
ta upp lån kunna leda till ett förfarande med temporära skattehöj-
ningar för att finansiera investeringar, vilket är ett mindre effektivt 
tillvägagångssätt än att låna upp medel till investeringarna ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. 

Om en begränsning av sektorns möjligheter till upplåning ändå 
övervägs bör utformningen minimera de potentiellt negativa effekter 
som kan uppstå på kommunernas och regionernas möjlighet att be-
driva sin verksamhet ändamålsenligt.  
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I avsnitt 5.10.3 redogörs för olika sätt att reglera kommunsektorns 
upplåning och vilka potentiella konsekvenser de kan föra med sig.  

En begränsning av vidareutlåningen inom den kommunala koncer-
nen, dvs. till de kommunala företagen, är en mindre problematisk 
metod för att begränsa uppbyggnaden av den kommunala förvalt-
ningens andel av Maastricht-skulden. En potentiell negativ effekt av 
en sådan åtgärd är ökade upplåningskostnader för företagen. Den 
effekten kan dock mildras helt eller delvis genom att kommuner och 
regioner i stället går i borgen för företagens lån. I förlängningen kan 
dock riskexponeringen ändå bli lika stor som i dag men utan att kom-
munerna och regionerna har en direkt möjlighet att påverka riskbilden. 

De kommuner och regioner som både har lån och placeringar i 
finansiella värdepapper är exponerade mot risker på både tillgångs- 
och skuldsidan. Förfarandet har varit fördelaktigt under det senaste 
decenniet i och med att avkastningen på värdepapper har varit högre 
än räntekostnaden för krediter. En ogynnsam börsutveckling kan 
dock få negativa konsekvenser i form av en framtvingad neddragning 
i verksamheten. Tillåten risk vid användning av finansiella instru-
ment hanteras dock inom kommunernas och regionernas riktlinjer 
för medelsförvaltning. Utredningens förslag om att medelsförvalt-
ningen i högre utsträckning ska betona betryggande säkerhet fram-
för god avkastning syftar till att minska förekomsten av sådana 
dubbelsidiga risker som beskrivits ovan. Om denna åtgärd inte får 
tillräcklig effekt kan det vara aktuellt att ta upp frågan på nytt och 
överväga mer tydliga begränsningar av kommunernas och regioner-
nas upplåning. 
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7 Lagteknisk översyn 

7.1 Utredningens uppdrag 

Den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och LKBR 
trädde i kraft den 1 januari 2019. Ramverket för den ekonomiska för-
valtningen ingick varken i översynen av kommunallagen eller i över-
synen av den kommunala redovisningslagen. Det är viktigt att lagstift-
ningen har en bra och lättillgänglig struktur. Mot den bakgrunden ska 
utredningen enligt kommittédirektivet göra en lagteknisk översyn 
av kommunallagens bestämmelser i 11 kap. Ekonomisk förvaltning. 

7.2 Tidigare lagtekniska översyner  

Inom ramen för den senaste översynen av kommunallagen (En kom-
munallag för framtiden dir. 2012:105) ingick att utredningen skulle 
göra en lagteknisk översyn av hela lagen. Mot bakgrund av det behov 
som fanns av modernisering, nya kapitel och en ny mer lättillgänglig 
struktur föreslog utredningen i sitt slutbetänkande En kommunallag 
för framtiden (SOU 2015:24) att en helt ny lag skulle antas. Den nya 
kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018.  

I den lagtekniska översynen som gjordes av kommunallagsutred-
ningen ingick 11 kap. Ekonomisk förvaltning. Utredningen föreslog 
att vissa bestämmelser i kapitlet skulle flyttas till andra kapitel, bl.a. 
flyttades bestämmelser om avgiftsuttag och självkostnadsprincipen 
till 2 kap. Kommunala angelägenheter. Vidare gjordes förändringar 
för att kapitlets bestämmelser skulle komma i en tydligare tidsord-
ning med bestämmelserna om budget först, därefter bestämmelser 
om bl.a. hantering av över- och underskott och slutligen hanteringen 
av räkenskaperna. Därutöver gjordes vissa språkliga och redaktio-
nella justeringar.  
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Sammantaget innebär detta att bestämmelserna i 11 kap. har ett 
modernt språk, nya underrubriker och en genomtänkt disposition ut-
ifrån de förutsättningar som gällde vid tiden för den senaste kommunal-
lagsöversynen. Kommunallagsutredningen föreslog dock inte annat 
än mindre materiella ändringar i bestämmelserna i 11 kap. och därmed 
gjorde utredningen inte heller någon fördjupad analys av begrepps-
användning, bestämmelsernas placering och inbördes förhållande.  

7.3 Utredningens förslag 

Utredningens bedömning: Den nuvarande strukturen i kommunal-
lagens 11 kap. Ekonomisk förvaltning bör behållas.  
 
Utredningens förslag: Följande förändringar av lagteknisk karak-
tär ska genomföras:  

1. Användningen av begreppen mål, riktlinjer och plan ska använ-
das konsekvent i bestämmelsen om budgetens innehåll och i be-
stämmelsen om programmet för god kommunal hushållning.  

2. Begreppen besluta, fastställa och anta ska användas konsekvent 
i 11 kap. 

3. Begreppet balanskravsresultat ska framgå i bestämmelsen om 
balanskravet.  

4. Begreppet medelsförvaltning ska tas bort i 11 kap. 
 

Skälen för utredningens förslag och bedömning  

Allmänt 

I samband med utformningen av nya och reviderade bestämmelser i 
11 kap. kommunallagen som följer av utredningens materiella för-
slag till förändringar av regelverket avseende den ekonomiska för-
valtningen har lagtekniska hänsyn tagits. I vissa fall utgörs de för-
ändringar som föreslås en kombination av lagtekniska justeringar 
och materiella förändringar. I övrigt finns vissa överväganden och 
förslag som beskrivs och motiveras nedan.  
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Språk, rubriker och struktur  

Inom ramen för en lagteknisk översyn ingår bl.a. att se över språk, 
rubriker och struktur. Kommunallagen är en ramlag och har utformats 
för att tillgodose både behovet av effektivitet och professionalitet i 
verksamheten samt kommuner och regioners roll på den demokra-
tiska arenan. En annan grundläggande aspekt är att kommunallagen 
är utformad utifrån ett medborgarperspektiv. 

Mot bakgrund av att en genomgående lagteknisk översyn nyligen 
genomförts inom ramen för kommunallagsöversynen och eftersom 
strukturen i 11 kap. överensstämmer med strukturen i övrigt i kom-
munallagen gör utredningen bedömningen att den nuvarande struk-
turen och rubriksättningen i kapitlet är ändamålsenlig och bör be-
hållas. Stora förändringar av 11 kap. i detta avseende skapar ett behov 
av lagtekniska justeringar även i andra kapitel så att lagen i stort har 
en enhetlig struktur. Detta ingår dock inte i utredningens uppdrag.  

Budgetens innehåll 

I 11 kap. 6 § kommunallagen regleras budgetens innehåll, bl.a. fram-
går det av 6 § första stycket att de finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. Av 6 § andra 
stycket framgår att budgeten även ska innehålla en plan för verksam-
heten under budgetåret. Planen ska i sin tur innehålla mål och rikt-
linjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hus-
hållning. Enligt 6 § tredje stycket ska budgeten innehålla en treårsplan 
för ekonomin som även ska innehålla de finansiella målen enligt första 
stycket.  

Delvis samma begrepp som används avseende budgeten finns 
också, men i en annan innebörd, i bestämmelsen om god ekonomisk 
hushållning i 11 kap. 1 § kommunallagen. Detta är inte en önskvärd 
ordning och det finns därför skäl att renodla användningen av dessa 
begrepp. Därför föreslås i avsnitt 6.7.1 förändringar av vissa av de 
begrepp som används i 11 kap. 6 § kommunallagen, framför allt mot 
bakgrund av de förändringar som föreslås angående kraven på inne-
hållet i programmet för god kommunal hushållning. Enligt utred-
ningens förslag i avsnitt 6.3.3 uppställs krav på mål och riktlinjer i 
programmet för god kommunal hushållning. Därför bör dessa be-
grepp inte användas i anslutningen till budgeten och begreppen mål 
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och riktlinjer samt finansiella mål av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning tas bort. I stället föreslår utredningen att det i anslut-
ning till budgeten uppställs krav på planer för verksamheten och 
ekonomin och att dessa planer ska innehålla mål för planperioden. 
Utifrån den renodling av begrepp som föreslås har bestämmelsens 
utformning setts över redaktionellt.  

Användningen av begreppen beslut, anta och fastställa 

I 11 kap. om Ekonomisk förvaltning finns anledning att se över be-
greppen besluta, anta och fastställa som används för olika situationer. 
Inom ramen för den lagtekniska översynen som kommunallags-
utredningen genomförde gjordes en översyn av användningen av be-
greppet bestämma å ena sidan och beslut å andra sidan. Enligt de över-
väganden som gjordes då används begreppet bestämma främst när 
det handlar om större frågor som inte är särskilt avgränsade och be-
sluta när det gäller mer detaljerat angivna frågor.1 

I 11 kap. används begreppet besluta framför allt när det gäller en-
skilda tillfällen och mer detaljerat angivna frågor. Dock används be-
greppet också för situationer som i praktiken inte fodrar enskilda be-
slut, t.ex. ställningstaganden som fullmäktige ska göra inom ramen 
för budgeten. Utredningen har säkerställt att begreppet besluta an-
vänds konsekvent i de materiella förändringar som föreslås samt i 
11 kap. i övrigt. Det handlar framför allt om justeringar av bestäm-
melserna i 11 kap. 12–13 §§ kommunallagen om reglering av negativa 
balanskravsresultat.  

I övrigt bör det noteras att det begrepp som används avseende 
beslut om budgeten i kommunallagen är att budgeten fastställs. Detta 
begrepp används också fortsättningsvis genomgående.  

Begreppet anta används bl.a. i 11 kap. 12 § kommunallagen av-
seende åtgärdsplan för reglering av negativa balanskravsresultat. 
I övrigt används begreppet för liknande situationer i övriga kapitel i 
kommunallagen, dvs. avseende antagande av bl.a. program och regle-
menten. I 11 kap. 1–3 §§ kommunallagen används dock begreppet 
besluta om avseende olika riktlinjer. Då kravet på alla dessa riktlinjer 
tas bort och i stället ersätts med ett program för god kommunal hus-
hållning används också begreppet anta.  

 
1 SOU 2015:24, s. 693.  



SOU 2021:75 Lagteknisk översyn 

337 

Kopplingen mellan balanskravet och balanskravsresultatet 

Utredningen föreslår i avsnitt 6.7.2 att budgeten ska innefatta en 
balanskravsutredning. Detta föranleder ett förtydligande av vilket 
resultatbegrepp som avses för balanskravet. Utredningen föreslår i 
avsnitt 6.4.1 att detta resultatbegrepp ska utgöras av balanskravs-
resultatet enligt 11 kap. 10 § LKBR. Därför skulle det formellt sett 
räcka med en hänvisning till LKBR i 11 kap. 5 § kommunallagen.  

Mot bakgrund av den nära koppling som finns mellan kommunal-
lagen och LKBR samt balanskravsresultatets centrala roll för tillämp-
ningen av balanskravet anser utredningen att begreppet balanskravs-
resultat bör införas i bestämmelsen om balanskravet i kommunallagen.  

Begreppet medelsförvaltning tas bort 

I 11 kap. 17 § kommunallagen finns bestämmelser om den interna 
redovisningen på nämndnivå. Av bestämmelsen framgår att styrelsen 
och övriga nämnder fortlöpande ska föra räkenskaper över de medel 
som de förvaltar. I 11 kap. 18 § kommunallagen finns en bestämmelse 
om att styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska redovisa 
sin medelsförvaltning under föregående budgetår till styrelsen.  

Mot bakgrund av att begreppet medelsförvaltning har tagits bort 
från 11 kap. i övriga delar, dvs. i rubriken i anslutning till 11 kap. 
2–4 §§ och i 11 kap. 3 §, anser utredningen att denna bestämmelse 
bör formuleras om så att begreppet medelsförvaltning tas bort även i 
11 kap. 18 §. En sådan omformulering gör även att lydelsen i 18 § i 
högre grad än tidigare ansluter till lydelsen i 17 §.  

7.4 Följdändringar i annan lagstiftning 

Utredningens förslag: Hänvisningar till nuvarande bestämmelser 
i 11 kap. kommunallagen ska i de författningar där de förekom-
mer ersättas med hänvisningar till de bestämmelser som omfattas 
av utredningens förslag. 
 
Förändringar av hänvisningar till 11 kap. kommunallagen föreslås 
i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i 
lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner.  
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Skälen för utredningens förslag: Det finns hänvisningar till 11 kap. 
1–4 §§, 5 första och andra styckena, 6, 15 och 22 §§ kommunallagen 
i 21 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser. Därmed finns det utifrån utredningens förslag om att införa 
två nya bestämmelser i 11 kap. 2 och 3 §§ kommunallagen behov av 
att föreslå följdändringar. Utredningen föreslår att nuvarande be-
stämmelser i 11 kap. 2–4 §§ kommunallagen ska tas bort, även ut-
ifrån dessa förändringar finns behov av att föreslå följdändringar. 

Det finns vidare hänvisningar till 11 kap. 2 och 3 §§ kommunal-
lagen i 3 kap. 31 § första stycket 2 lag (1979:411) om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och regioner. Därmed finns det ut-
ifrån utredningens förslag om att ta bort bestämmelserna i nuvarande 
11 kap. 2 och 3 §§ och att införa två nya paragrafer i 11 kap. 2 och 
3 §§ behov av att föreslå följdändringar. 
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8 Konsekvensanalys 

8.1 Inledning 

Enligt kommittédirektivet ska utredaren vid utformningen av försla-
gen, utöver vad som framgår av kommittéförordningen (1998:1474), 
särskilt belysa de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av de 
förslag på åtgärder som lämnas och de alternativa förslag som har 
övervägts. I det ingår bl.a. att beskriva de samhällsekonomiska kon-
sekvenserna liksom eventuella konsekvenser för den ekonomiska 
jämställdheten. Vidare ska utredaren, om något av förslagen i be-
tänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen, också redovisa de 
särskilda avvägningar som lett fram till förslagen. 

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen ska en utredning redo-
göra för vilka konsekvenser utredningens förslag får för kostnaderna 
eller intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag eller andra 
enskilda. En beräkning av dessa konsekvenser ska redovisas i betän-
kandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i 
övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och in-
täktsminskningar för staten, kommuner eller regioner, ska en finan-
sieringslösning föreslås. Om förslagen i ett betänkande har betydelse 
för den kommunala självstyrelsen, ska konsekvenserna i det avse-
endet anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har be-
tydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för 
sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 
i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor 
och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

Utredningen redovisar i det följande konsekvenserna av de för-
slag som lämnas och hur förslagen påverkar kommuner och regioner, 
staten och statliga myndigheter och de offentliga finanserna. Vidare 
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redovisas konsekvenserna av utredningens förslag vid en förändrad 
pensionsredovisning.  

En sammanfattande bedömning av konsekvenserna för kommuner 
och regioner görs i avsnitt 8.2.9. 

8.2 Konsekvenser för kommuner och regioner 

8.2.1 God kommunal hushållning 

Förslagen 

Utredningen föreslår att ramarna för den ekonomiska förvaltningen 
i kommuner och regioner preciseras och i högre grad än tidigare 
fokuserar på ett långsiktigt perspektiv inom ekonomistyrningen. Be-
greppet god kommunal hushållning föreslås ersätta god ekonomisk 
hushållning för att betona vikten av att beakta både ekonomi och 
verksamhet i ekonomistyrningen och markera att ekonomin ska ut-
göra en yttre ram för verksamheten.  

Utredningen föreslår att krav införs på att anta ett program för 
god kommunal hushållning som ska innehålla mål och riktlinjer för 
hur en god kommunal hushållning kan nås. Programmet ska minst 
innehålla vissa ekonomiska mål. Mål ska anges för årets resultat, soli-
ditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, själv-
finansieringsgrad av investeringar samt låneskuld. Dessa ekonomiska 
mål ska formuleras med utgångspunkt i kommunens eller regionens 
långsiktiga behov och förutsättningar. Programmet ska vidare minst 
innehålla riktlinjer för medelsförvaltningen, där tillåten risk vid pla-
cering och upplåning ska anges, och riktlinjer för resultatreserv.  

Programmet för god kommunal hushållning ska även innehålla en 
beskrivning av de konsekvenser för verksamheten som följer av de 
obligatoriska ekonomiska målen i programmet. 

Utredningen föreslår att de särskilda bestämmelserna om medels-
förvaltning tas bort i syfte att inom ramen för god kommunal hus-
hållning skifta fokus från krav på en god avkastning till krav på en 
betryggande säkerhet. Kravet på att fullmäktige ska anta separata rikt-
linjer för medelsförvaltning och för pensionsmedelsförvaltning tas 
bort. Dessa frågor hanteras i stället i programmet för god kommunal 
hushållning.  
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Utredningens förslag innebär också, i likhet med det som tidigare 
gällde för kravet på god ekonomisk hushållning, att kravet på en god 
kommunal hushållning även ska omfatta sådan verksamhet som be-
drivs genom hel- och delägda kommunala bolag, kommunala stiftel-
ser och föreningar. Programmet för god kommunal hushållning ska 
också omfatta dessa juridiska personer. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningens förslag syftar till att ekonomin tydligare ska sätta ramar 
för verksamheten. Det innebär att resultatkraven för en del kom-
muner och regioner behöver höjas. På lite längre sikt för det med sig 
att kommunsektorns ekonomiska ställning stärks och att självfinan-
siering av investeringar kan öka. För att nå ett högre resultat behöver 
antingen intäkter öka eller kostnader minska. I de fall ett höjt skatte-
uttag inte är aktuellt kan prioriteringar och effektiviseringar i verk-
samheten komma att bli nödvändiga.  

Ett förändrat perspektiv kring medelsförvaltning kan föra med 
sig att risker vid förvaltning av medel begränsas i den minoritet kom-
muner och regioner som i dag har valt att ta större risker i sin medels-
förvaltning. En medelsförvaltning med ökat fokus på säkerhet kan 
ge jämnare och tryggare avkastning över tid men sannolikt även lägre 
avkastning i genomsnitt. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Enligt dagens regelverk ska kommuner och regioner ha en god eko-
nomisk hushållning i sin verksamhet samt i hel- och delägda kom-
munala bolag, kommunala stiftelser och föreningar. Övergången till 
en god kommunal hushållning och beskrivningen av den närmare 
innebörden av begreppet innebär en utökad reglering i förhållande 
till dagens reglering. Detta utgör därmed en viss inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen. 

Enligt dagens regelverk ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserver, medelsförvaltning 
och förvaltning av pensionsmedel. Förslaget om att ta bort kraven 
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på att upprätta dessa riktlinjer och ersätta dem med ett krav på att 
anta ett program för god kommunal hushållning utgör inget nytt 
åliggande och bedöms därmed inte begränsa den kommunala styrel-
sen i förhållande till nuvarande regler.  

Utredningens förslag avseende krav på innehåll i programmet för 
god kommunal hushållning och krav på vissa obligatoriska mål och 
riktlinjer innebär däremot en ökad detaljstyrning och därmed en viss 
begränsning av självstyret.  

Syftet med förslagen ovan är att skapa en större stadga kring det 
övergripande målet för den ekonomiska förvaltningen samt att tyd-
liggöra och underlätta tillämpningen för kommuner och regioner. 
Detta bör dock ske med beaktande av behovet av flexibilitet och 
möjlighet till lokal anpassning. När det gäller kraven på innehåll i 
programmet för god kommunal hushållning kan det noteras att de 
flesta kommuner och regioner, dock inte alla, redan har mål som är 
snarlika de som utredningen föreslår. Förslaget syftar till att skapa 
tydlighet och enhetlighet kring de viktigaste målen. Kommuner och 
regioner fastställer själva målnivåerna för de fyra obligatoriska målen 
och kan bestämma att anta kompletterande mål utöver dessa.  

Den tydliga betoningen på långsiktighet i programmet för god 
kommunal hushållning och att målen i budgeten ska koppla till pro-
grammet, minskar risken för kortsiktiga avsteg från kommunens eller 
regionens långsiktiga inriktning. Därmed kan avsteg som inte är 
förenliga med kravet på god kommunal hushållning undvikas vilket 
också minskar risken för att verksamheten bedrivs på ett sätt som 
innebär att kommande generationer får bekosta nuvarande genera-
tions konsumtion. För att uppnå syftet att få en större stadga i den 
ekonomiska styrningen utifrån ett mer långsiktigt och enhetligt per-
spektiv krävs viss lagreglering. Mot denna bakgrund bedömer utred-
ningen att förslagens syfte inte kan tillgodoses på ett mindre ingri-
pande sätt och att begränsningen av den kommunala självstyrelsen 
är proportionerlig. 

Administrativa kostnader 

Upprättandet av programmet för god kommunal hushållning och 
formuleringen av mål som tar sin utgångspunkt i en långsiktig eko-
nomisk analys kan innebära en ökad administrativ kostnad, i synner-
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het första gången en kommun eller en region formulerar sådana mål. 
I och med att krav uppställs på revidering varje mandatperiod, kom-
mer behovet av en viss arbetsinsats att återkomma vart fjärde år, men 
den bedöms som mindre än den som uppstår första gången program-
met upprättas. Kraven på en bättre och mer långsiktig ekonomi-
styrningsprocess kan också innebära ett delvis förändrat arbetssätt 
där de förtroendevalda involveras i högre grad än tidigare. Det kan i 
ett inledningsskede medföra en större arbetsbörda. 

8.2.2 Ekonomi i balans 

Förslagen 

Utredningen bedömer att balanskravet bör behållas men att det finns 
ett behov av att det preciseras. Utredningen föreslår att balanskravet 
ska formuleras som att budgeten ska upprättas så att balanskravs-
resultatet är positivt. Huvudregeln vid uppkomsten av negativa balans-
kravsresultat ska även fortsättningsvis vara att dessa ska återställas 
inom tre år. Utredningen föreslår dock att regelverket kring balans-
kravet skärps på så sätt att det inte längre ska vara möjligt att upp-
rätta en obalanserad budget eller avstå från att återställa ett negativt 
balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl.  

Utredningen föreslår i stället att undantag för att inte upprätta en 
budget i balans eller för att återställa ett negativt balanskravsresultat 
får göras om en kommun eller region har en stark finansiell ställning. 
En stark finansiell ställning avser ett förhållande där en fortsatt kon-
solidering av ekonomin inte är önskvärd. Utredningen formulerar i 
sina överväganden en tydlig beskrivning av vad som kan anses utgöra 
en stark finansiell ställning. Därtill kommer även tidigare års sparade 
överskott, via den resultatreserv som utredningen föreslår, att kunna 
tas i anspråk och på så sätt höja balanskravsresultatet. 

Utredningen föreslår vidare att tiden för att återställa ett negativt 
balanskravsresultat kan förlängas från tre till sex år i fall då särskilda 
skäl föreligger. 

Utredningen föreslår att balanskravsutredningen kompletteras med 
nya balanskravsjusteringsposter för att ta bort kortsiktiga fluktuatio-
ner: exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersätt-
ningar samt omvärdering av pensionsskulden rensas bort från årets 
resultat vid beräkning av årets resultat efter balanskravsjusteringar. 
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För att stärka styrningen, öka transparensen och verka för att 
förebygga negativa balanskravsresultat föreslås att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i direkt 
anslutning till resultaträkningen.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget om att ta bort möjligheten att åberopa synnerliga skäl inne-
bär att avsteg från balanskravet begränsas till det specifikt angivna 
undantaget om en stark finansiell ställning, som utredningen före-
slår. Detta är en skärpning av balanskravet genom att samtliga nega-
tiva balanskravsresultat i normalfallet behöver återställas inom tre år 
såvida det inte finns en stark finansiell ställning. Ett krav på att samt-
liga negativa balanskravsresultat ska återställas kommer att föra med 
sig en högre resultatnivå i vissa kommuner och regioner. Synnerliga 
skäl åberopas årligen av var tionde kommun i dag. För dessa kom-
muner upphör möjligheten att nyttja eget kapital såvida inte anled-
ningen till att åberopa synnerliga skäl täcks in av de tillkommande 
justeringarna och undantagen i balanskravsutredningen. Samman-
taget bedöms effekterna av utredningens förslag på sektorns resultat 
bli positiva. 

Möjligheten att förlänga återställandetiden begränsas till högst 
sex år om det finns särskilda skäl, vilket i praktiken är en skärpning 
vad gäller återställandetiden jämfört med den i princip obegränsade 
förlängning som det finns möjlighet till i dag inom ramen för synner-
liga skäl. Jämfört med en obegränsad förlängning innebär utred-
ningens förslag ett snabbare återställande och högre resultatnivåer i 
de aktuella fallen. På kort sikt, med utgångspunkt i huvudregeln om 
återställande på tre år, kan flexibiliteten vid stora underskott gene-
rera lägre resultatnivåer eftersom det är möjligt att skjuta upp åter-
ställandet av ett negativt balanskravsunderskott från tre år till sex år.  

Det specifikt utpekade undantaget stark finansiell ställning har 
tidigare ansetts kunna rymmas inom synnerliga skäl. En stark finan-
siell ställning ska även fortsättningsvis kunna utgöra ett skäl till 
undantag från balanskravet. Emellertid kan den specificering av inne-
börden av stark finansiell ställning som utredningen beskriver komma 
att innebära att tolkningsutrymmet begränsas för vad som kan anses 
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utgöra en stark finansiell ställning. Utifrån hur undantaget för stark 
finansiell ställning hittills har tillämpats bedömer utredningen att detta 
sannolikt leder till högre resultatnivåer.  

Förslaget om att exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatu-
kostnadsersättningar ska kunna ingå som en justeringspost i balans-
kravsutredningen innebär att dessa intäkter inte ska kunna finansiera 
den löpande verksamheten, vilket i sin tur innebär att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar blir lägre än årets resultat. För de kom-
muner och regioner som tidigare har finansierat löpande verksamhet 
med dessa intäkter krävs högre resultat än tidigare. 

De nya balanskravsjusteringsposterna innebär också att den kraf-
tiga resultatpåverkan som en omvärdering av pensionsskulden kan 
medföra, till följd av ändrade livslängdsantaganden eller förändrad 
diskonteringsränta, inte påverkar balanskravsresultatet. Ändrade livs-
längdsantaganden kommer, eftersom medellivslängden trendmässigt 
ökar, att medföra att pensionsskulden ökar. Årets resultat påverkas 
därmed negativt och resultatet efter balanskravsjusteringar blir högre 
än årets resultat. Förändrad diskonteringsränta kommer sannolikt att 
både kunna öka och minska årets resultat, men utan effekt på resul-
tatet efter balanskravsjusteringar, vid enskilda tillfällen. Med tanke 
på dagens lågräntemiljö är det rimligt att förvänta sig ränterörelser 
uppåt under den kommande tioårsperioden och följaktligen en höjd 
diskonteringsränta. Det leder till att pensionsskulden minskar vilket 
då får en positiv effekt på årets resultat. Det ger i sin tur ett lägre 
resultat efter balanskravsjusteringar jämfört med årets resultat. För 
de kommuner och regioner som vid tidigare omvärderingar av pen-
sionsskulden hävdat synnerliga skäl för att inte återställa ett negativt 
balanskravsunderskott blir det ingen förändring. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslagen innebär i viss mån ett ingrepp i det kommunala självstyret 
i och med att möjligheten till avsteg från balanskravet begränsas i för-
hållande till den nuvarande praxis. Syftet med förslaget är att stävja 
en alltför vidlyftig användning av synnerliga skäl som förekommit i 
vissa fall och som också i förlängningen riskerar att leda till en ur-
holkning av ekonomin och en minskad respekt för regelverket. Ett 
alternativ för att komma tillrätta med denna problematik kan vara 
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att ta bort den begränsning som finns avseende möjligheten till lag-
lighetsprövning av beslut om att åberopa synnerliga skäl. Ytterligare 
möjligheter till domstolsprövning av kommunala beslut är dock ett 
stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. 

En förutsättning för att åstadkomma en skärpning i detta avse-
ende är därför att införa en tydligare reglering av de undantag som 
kan medges från balanskravet. Utredningen bedömer att förslagens 
syfte inte kan uppnås på ett mindre ingripande sätt och att de därmed 
är proportionerliga i förhållande till ingreppet i den kommunala 
självstyrelsen.  

Administrativa kostnader 

Förslaget bedöms inte medföra några ytterligare kostnader. 

8.2.3 Resultatreserver 

Förslaget 

Utredningen föreslår att en resultatreserv införs till vilken kommu-
ner och regioner kan reservera överskott. De kommuner och regio-
ner som har en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser och som inte har negativa balanskravsunder-
skott att återställa kan reservera den delen av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger två procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. När årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är framräknat i balanskravs-
utredningen kan medel antingen reserveras till eller disponeras ur 
resultatreserven, varvid balanskravsresultatet erhålls. Ett tak sätts 
för hur stor resultatreserven får vara. De kommuner och regioner 
som avser att ha en resultatreserv ska i programmet för god kommu-
nal hushållning anta riktlinjer för hantering och ange tillåtna ända-
mål för användning av medel ur resultatreserven.  
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Resultatreserven motverkar asymmetrin och ökar flexibiliteten i  
balanskravet och skapar därigenom ett incitament att spara medel för 
att använda vid ett senare tillfälle. Resultatreserven kan därigenom 
ha en indirekt effekt på årets resultat, som både kan vara positiv och 
negativ. Möjligheten att låta intäkter från det ena året täcka kostna-
der för det andra året minskar incitamenten att spendera innevarande 
års medel, som i stället kan sparas. Det leder till en positiv effekt på 
årets resultat. Resultatreserven kan också leda till att de överskott 
som i annat fall hade uppstått och ”låsts in” i eget kapital i stället blir 
möjliga att använda för framtida konsumtion. I den mån resultat-
reserven inte ger upphov till ett större sparande än i dag eller inte 
används för att ersätta synnerliga skäl i form av resultatjusteringar 
för vissa kommuner och regioner, finns en ökad risk för att reserven 
har en negativ påverkan på årets resultat. Resultatreserven skapar 
möjligheter för att större omstruktureringsåtgärder, som ska leda till 
högre resultatnivåer på sikt, kan finansieras i förväg genom eget 
sparande. 

Inledningsvis innebär reservering till en resultatreserv en upp-
byggnad av eget kapital. Genom det tak för reservens storlek som 
utredningen föreslår undviks att alltför stora reserver byggs upp. På 
så sätt minskar risken för att en alltför stor andel av det egna kapi-
talet skulle kunna reduceras på kort tid. 

Eftersom kraven på att reservera medel är högt ställda, kommer 
sannolikt inte alla kommuner och regioner att kunna reservera medel, 
vilket reducerar ovan beskrivna risker.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslaget om att införa en resultatreserv innebär att kommuner och 
regioner ges ett nytt verktyg för att bedriva en långsiktig ekonomi-
styrning. Det är frivilligt för kommuner och regioner att inrätta en 
resultatreserv och de begränsningar av reserven som föreslås be-
gränsar inte det kommunala självstyret. Möjligheten att under vissa 
förutsättningar medge flexibilitet i balanskravet innebär snarare ett 
utökat självstyre för kommuner och regioner.  
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Administrativa kostnader 

Resultatreserven är frivillig att tillämpa och därför bedöms inte försla-
get medföra några ytterligare kostnader för kommuner och regioner. 

8.2.4 Konjunkturutjämning 

Förslagen 

Utredningens förslag innebär att staten tar ett ansvar för att garan-
tera en viss intäktstillväxt för kommunsektorn vid en djupare ekono-
misk lågkonjunktur. Samtidigt föreslås en successiv avveckling av re-
sultatutjämningsreserverna genom att inga nya reserveringar tillåts. 
De kommuner och regioner som har kvarstående medel i resultat-
utjämningsreserven kan använda dessa i enlighet med regelverket 
under den kommande tioårsperioden.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Avvecklingen av resultatutjämningsreserverna innebär att nuvarande 
modell för konjunkturutjämning av intäkter utgår. I stället föreslås 
kommunsektorn erhålla ett statligt, regelstyrt konjunkturstöd som 
lämnas vid djupare konjunkturnedgångar, ett konjunkturbidrag. 
Den föreslagna, garanterade nivån på 2 procent av skatteunderlags-
tillväxten är lågt satt för att endast utgöra en grundtrygghet vid in-
täktsbortfall. Förekomsten av en statlig garanti innebär att kommu-
ner och regioner har en lägsta intäktsnivå att utgå från i sin planering. 
Med hjälp av den föreslagna resultatreserven kommer många kom-
muner och regioner därutöver att kunna tillförsäkra sig ett extra till-
fälligt utgiftsutrymme, om den garanterade nivån anses vara för låg.  

Genom garantibidraget förbättras planeringsförutsättningarna 
för kommunsektorn och risken minskar för att drastiska åtgärder 
sätts in som nödbroms när konjunkturen viker – åtgärder som riske-
rar att vara mindre kostnadseffektiva på längre sikt. Det kan handla 
om att en avvecklingskostnad senare avlöses av en ny uppstartskost-
nad i en och samma verksamhet. En stabilare utveckling bedöms gynna 
en effektivare användning av resurser och därmed den långsiktiga 
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resultatnivån i sektorn. Det är också positivt för de invånare som 
nyttjar välfärdstjänsterna att utbudet kan hållas rimligt stabilt även i 
en konjunkturnedgång. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslaget innebär en viss begränsning av det kommunala självstyret 
i och med att möjligheten att reservera medel till resultatutjämnings-
reserven tas bort. Det kommer dock fortfarande vara möjligt att 
under en tio årsperiod ianspråkta sedan tidigare kvarstående medel 
för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Reserven har varit 
frivillig att tillämpa och knappt hälften av kommunerna och drygt 
två tredjedelar av regionerna hade fram till 2019 valt att inte reservera 
medel till resultatutjämningsreserven.  

Administrativa kostnader 

Förslaget bedöms inte medföra några kostnader för kommuner och 
regioner. 

8.2.5 Budget, räkenskaper och uppföljning 

Förslaget 

Utredningens förslag innebär att budgeten ska innehålla mål för plan-
perioden för verksamheten och ekonomin vilka utgår från program-
met för god kommunal hushållning. Vidare ska budgeten innehålla 
en samlad bedömning av ekonomin för den kommunala koncernen 
under budgetåret. Budgeten ska också innehålla en resultaträkning, 
en balansräkning, en balanskravsutredning, en kassaflödesanalys samt 
en sammanställning av budgeten för den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten. I förvaltningsberättelsen ska en utvärder-
ing göras av om budgetens mål har uppnåtts och följts samt om ut-
fallet är förenligt med programmet för god ekonomisk hushållning.  

Utredningen föreslår även att beslut om kostnader och utgifter 
under löpande budgetår, som inte finansieras inom givna ramar, ska 
resultera i krav på att fullmäktige ska fastställa en reviderad budget. 
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Krav införs på att årsredovisningen endast får godkännas av full-
mäktige om resultat- och balansräkningen är rättvisande. Vidare in-
förs krav på att revisionsberättelsen ska innehålla ett särskilt uttalande 
om huruvida resultat- och balansräkningen i årsredovisningen är rätt-
visande. Detta kan utgöra underlag inför fullmäktiges ställnings-
tagande i frågan om resultat- och balansräkningen i årsredovisningen 
är rättvisande. Utredningen lämnar också vissa andra förslag som 
hänger samman med godkännandet av årsredovisningen. 

Utredningen föreslår att delårsrapporten förenklas genom att 
vissa krav på innehåll tas bort och att tidsperioden som delårsrappor-
ten omfattar minskas till minst räkenskapsårets första tre månader. 
Vidare föreslås att styrelsen ska överlämna delårsrapporten till full-
mäktige och revisorer inför behandling i fullmäktige senast vid ut-
gången av juni månad. Kravet på att revisorerna ska uttala sig om 
delårsrapporten tas bort men möjligheten kvarstår. Därtill föreslås 
att betydande budgetavvikelser i delårsrapporten ska föranleda att 
fullmäktige beslutar om en åtgärdsplan. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningens förslag syftar till att förbättra kommunernas och re-
gionernas styrning och kontroll över budgetprocessen och skapa en 
större långsiktighet i ekonomistyrningen. En budgetprocess som ut-
går från målen i programmet för kommunal hushållning leder till 
bättre förutsättningar för att långsiktiga ekonomiska behov vägs in 
även i det korta perspektivet, och minskar risken för kortsiktiga hän-
syn i verksamheterna som kan vara kostnadsdrivande. Kraven på att 
budgeten bl.a. ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning, och 
en balanskravsutredning samt en samlad bedömning av ekonomin i den 
kommunala koncernen stärker ekonomistyrningen och ökar förut-
sättningarna för hållbara resultat. Krav på fastställande av en revide-
rad budget vid ofinansierade utgiftsbeslut som påverkar resultatet 
negativt, ökar respekten för målen i programmet och den fastställda 
budgetramen. Det ökar incitamenten att i första hand pröva finan-
siering inom givna ekonomiska ramar, vilket minskar risken att ut-
gifter medges utan att ställning tas utifrån ett helhetsperspektiv för 
ekonomin. Snabbare uppföljning och god kontroll vid avvikelser gör 
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att åtgärder snabbare sätts in vid behov och kan därmed vända be-
farade underskott till en ekonomi i balans. Samtliga förslag på detta 
område kommer enligt utredningens bedömning att leda till högre 
resultatnivåer, framför allt i de kommuner och regioner som inte redan 
har en budgetprocess som ligger i linje med utredningens förslag. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslagen innebär en viss ökad detaljstyrning avseende kommuners 
och regioners processer för den ekonomiska förvaltningen. Tydliga 
och välstrukturerade processer för budget och uppföljning är av vikt 
för att verksamhetens utgifter ska kunna hållas inom tillgängliga 
ekonomiska ramar. Många kommuner och regioner har redan i dag 
en sådan strukturerad budgetprocess och goda rutiner för ekono-
misk uppföljning, men inte alla. Därför finns det anledning att införa 
bestämmelser som säkerställer en välfungerande budgetprocess och 
uppföljning i alla kommuner och regioner  

Utredningens förslag om att budgeten bl.a. ska innehålla en 
resultat- och balansräkning samt en balanskravsutredning innebär 
dels nya åligganden, dels en mer detaljerad reglering av kommuners 
och regioners arbetssätt. Detsamma gäller förslaget om en samlad 
ekonomisk bedömning av den kommunala koncernen. Detta innebär 
att förslagen utgör en mindre inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen. 

Utredningens förslag om att fullmäktige vid ofinansierade utgifts-
beslut under löpande budgetår behöver fastställa en reviderad budget 
utgör ett nytt åliggande. Detsamma gäller utredningens förslag om 
att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan om delårsrapporten visar be-
tydande budgetavvikelser. Dessa förslag innebär en inskränkning av 
den kommunala självstyrelsen. 

Utredningens förslag om att fullmäktige endast får godkänna års-
redovisningen om resultat- och balansräkningen är rättvisande införs 
i syfte att öka transparensen och insynen vid behandling av årsredo-
visningen samt för att stärka incitamentet för en korrekt tillämpning 
av LKBR. Förslaget syftar också till ökad tydlighet gällande möjlig-
heten att överklaga fullmäktiges beslut om godkännande av årsredo-
visning genom laglighetsprövning. Förslaget innebär en viss inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen. 
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Utredningens förslag om att förenkla delårsrapporten innebär en 
mindre detaljerad reglering och därmed en minskad inverkan på den 
kommunala självstyrelsen.  

Sammantaget bedömer utredningen att syftet med ovanstående 
förslag inte kan uppnås på ett mindre ingripande sätt och att för-
slagen därmed är proportionerliga i förhållande till ingreppet i den 
kommunala självstyrelsen. 

Administrativa kostnader 

Förslagen om budget- och uppföljningsprocesserna innefattar nya 
åligganden som delvis kan innebära ett förändrat arbetssätt. Vissa av 
förslagen innefattar krav på ytterligare beslut eller en ökad arbets-
belastning, särskilt vid uppstarten av ett nytt sätt att arbeta. Försla-
get om en förenklad delårsrapport innebär en lägre arbetsbelastning 
jämfört med dagens regelverk. Kravet på att anta mål för planperio-
den i budgeten bedöms som likvärdigt med dagens bestämmelse att 
budgeten ska innehålla mål och riktlinjer av betydelse för god eko-
nomisk hushållning samt finansiella mål, och medför ingen ökad 
administration. 

Förslagen om att budgeten bl.a. ska innehålla en resultaträkning, 
en balansräkning och en balanskravsutredning samt innefatta en sam-
lad bedömning den kommunala koncernens ekonomi leder till en 
ökad arbetsinsats och därmed en ökad kostnad i samband med upp-
rättande av budgeten. Samtidigt kommer denna arbetsbörda att tas 
igen när årsredovisningen ska upprättas i de delar där det finns krav 
på att motsvarande uppföljning ska ske i förhållande till budgeten.  

Båda dessa fall omfattar arbetsuppgifter som ska görs redan i dag, 
men de delas upp på två olika tillfällen. Sammantaget bedömer utred-
ningen att den tillkommande arbetsbördan är ringa.  

Kravet på att fastställa en reviderad budget vid ofinansierade be-
slut om kostnader och utgifter under löpande budgetår innebär en 
ny uppgift som, i de fall det sker, innebär en mindre tillkommande 
arbetsbörda för att komplettera en redan framtagen budget plus en 
kostnad för beredning av ärendet.  

Kravet på att fullmäktige inför beslut om godkännande av års-
redovisningen först måste ta ställning till om resultat- och balans-
räkningen är rättvisande kan leda till att antalet laglighetsprövningar 
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av fullmäktigebeslut ökar. Det leder sannolikt till en ökad arbets-
börda i kommunsektorn.  

Förenklingen av delårsrapporten bedöms leda till en minskad arbets-
insats och därmed minskade kostnader för kommuner och regioner. 
Kravet på att revisorerna ska göra en bedömning av måluppfyllelse i 
delårsrapporten tas bort, vilket också innebär en minskad kostnad.  

Kravet på att anta en åtgärdsplan vid betydande budgetavvikelser 
innebär en ny arbetsuppgift och en ökad arbetsbörda. Beredning och 
beslut kan dock samordnas med den förenklade delårsrapporten och 
innebär därmed ingen större extra kostnad. 

8.2.6 Revision och kontroll 

Förslagen 

Utredningens förslag innebär att den kommunala revisionen får ett 
utökat uppdrag att granska om den ekonomiska förvaltningen be-
drivs i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 11 kap. kommunal-
lagen och sådana mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Re-
visionsberättelsen föreslås vidare innehålla ett särskilt uttalande om 
förekomsten av negativa balanskravsresultat att reglera utifrån sär-
skilda skäl.  

Utredningen föreslår ett förtydligande om att fullmäktige, efter 
anmärkning från revisorerna, ska motivera beslut om anmärkning med 
tillägget att såväl beslut om att rikta som att inte rikta en anmärkning 
ska motiveras. 

Utredningen föreslår också att krav införs på behandling vid samma 
sammanträde av årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarspröv-
ningen i fullmäktige.  

Krav införs på att revisionsberättelser ska hållas tillgängliga på 
kommunens eller regionens webbplats. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagen syftar i sin helhet till att underlätta tillämpningen och för-
bättra regelefterlevnaden av bestämmelserna om ekonomisk förvalt-
ning för kommuner och regioner. En förbättrad regelefterlevnad 
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medför en bättre ekonomistyrning som förväntas leda till en höjd 
resultatnivå i kommunsektorn. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Utredningens förslag innebär en mer detaljerad reglering av den kom-
munala revisionens granskningsuppdrag och krav på att revisionen i 
revisionsberättelsen ska uttala sig om det finns negativa balanskravs-
resultat och om resultat- och balansräkningen är rättvisande. Detta 
innebär utökade obligatoriska inslag i den kommunala revisionens 
granskningsuppdrag, vilket utgör en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen. De uppgifter som utredningen föreslår att revisionen 
ska utföra ligger dock inom ramen för det uppdrag som revisorerna 
har redan i dag. Skillnaden är att revisorerna i dag har möjlighet att 
prioritera inom ramen för detta granskningsuppdrag och kan välja 
att inte alltid granska exempelvis regelefterlevnad inom den ekono-
miska förvaltningen. Förslagen syftar till att stärka revisionens man-
dat att granska och uttala sig avseende den ekonomiska förvaltningen 
i kommuner och regioner och därmed stärka efterlevnaden av regel-
verket.  

Utredningens förslag avseende den kommunala revisionen ryms 
inom ramen för den förvaltningsmodell med förtroendevalda reviso-
rer som finns i dag. Ett alternativ för att stärka efterlevnaden som 
utredningen har övervägt och avfärdat är införandet av statlig tillsyn 
och sanktioner som utgör ett betydligt större ingrepp i den kommu-
nala självstyrelsen.  

Utredningens förslag om en samlad behandling av årsredovisning, 
revisionsberättelse och ansvarsprövning innebär en mer detaljerad 
reglering av fullmäktiges arbetssätt vilket innebär en inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen. Förslaget syftar till att öka transparen-
sen och insynen i de ställningstaganden som revisionen gjort inför 
behandlingen i fullmäktige. 

Utredningen bedömer att syftet med förslagen – att stärka efter-
levnaden av regelverket och öka transparensen och insynen i de ställ-
ningstaganden som revisionen gjort – inte kan uppnås på ett mindre 
ingripande sätt och att förslagen därmed är proportionerliga i förhål-
lande till ingreppet i den kommunala självstyrelsen.  
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Administrativa kostnader 

Förslagen om ett utökat uppdrag att granska regelefterlevnad samt 
krav på särskilda uttalanden i revisionsberättelsen som utredningen 
föreslår ryms inom ramen för revisorernas nuvarande mandat, men 
de blir härmed obligatoriska. Det för med sig att revisorernas upp-
drag utvidgas med ytterligare arbetsuppgifter vilket kan medföra en 
ökad kostnad eller att andra uppgifter kan behöva prioriteras ned. 
Detta arbete överlappar till viss del den befintliga granskningen av 
räkenskaperna och den interna kontrollen. 

Det föreslagna kravet på publicering av revisionsberättelser utgör 
ett nytt åliggande som innebär en mycket ringa kostnad. 

8.2.7 Vägledning och stöd 

Förslagen 

Utredningens förslag innebär att en funktion inrättas för vägledning 
och stöd avseende regelverket som omgärdar den ekonomiska för-
valtningen. Utredningen förordar att funktionen inryms inom en be-
fintlig statlig myndighet. Eftersom en effektiv vägledning och ett effek-
tivt stöd måste utgå från en god kännedom om kommunsektorns 
ekonomiska utveckling föreslås myndigheten även få ansvar för en 
löpande uppföljning av den ekonomiska utvecklingen och tillämp-
ningen av bestämmelserna om den ekonomiska förvaltningen i kom-
muner och regioner. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

De kommuner och regioner som i dag upplever att de har ett behov 
av vägledning och stöd kan genom den nya funktionen få dessa be-
hov tillgodosedda. Det kan förväntas ge en bättre regelefterlevnad 
och därmed en effektivare ekonomistyrning. På längre sikt kan det 
förbättra den ekonomiska situationen i kommunsektorn i form av 
ökad effektivitet och högre resultatnivåer.  
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Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Utredningens förslag bedöms inte påverka det kommunala självstyret 
eftersom det kommer att vara frivilligt att söka vägledning och stöd. 

Administrativa kostnader 

Utredningens förslag bedöms inte medföra några kostnader för kom-
muner och regioner, det kan tvärtom medföra att den vägledning och 
det stöd som erhålls bidrar till högre kunskap och kompetens och 
gör att administrativa arbetsuppgifter kan skötas mer effektivt med 
sänkta kostnader som följd. 

8.2.8 Statistik  

Förslagen 

Utredningen föreslår att den nuvarande statistikinsamlingen avseende 
kommunsektorns ekonomi kompletteras med inhämtning av ett antal 
nya uppgifter om bl.a. balanskravsutredningen i budget, obligatoriska 
mål i programmet för god kommunal hushållning, budgetens mål för 
ekonomin och uppgifter som möjliggör framtagandet av en kassa-
flödesanalys. SCB föreslås få i uppdrag att se över möjligheterna till 
ökad automatisering i kvalitetskontroller och uppgiftslämnande. 

Konsekvenser 

Allmänna konsekvenser 

Insamling av fler statistikuppgifter innebär en större arbetsbörda för 
kommuner och regioner. Samtidigt innebär mer samlad statistik för 
kommunsektorn en ökad möjlighet till analys och uppföljning samt 
insyn och jämförbarhet mellan olika kommuner och regioner vilket 
underlättar styrningen, både för kommunsektorn och för staten, 
samt stärker demokratin. Bättre möjligheter ges för alla aktörer som 
använder och analyserar kommunsektorns statistik i dag: riksdag 
och regering, kommuner och regioner själva, organisationer och myn-
digheter samt inte minst invånarna. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ökade möjligheter till insyn och jämförbarhet kan i sin tur väntas 
bidra till en bättre ekonomistyrning. I förlängningen torde det inne-
bära att sektorns resultat och ekonomiska ställning påverkas positivt.  

Förslaget förbättrar förutsättningarna för staten att fatta infor-
merade beslut som har påverkan på kommunsektorns ekonomi.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslaget innebär att de uppgifter som är tvingande att rapportera 
till räkenskapssammandraget utökas. Det innebär en viss inskränk-
ning av självstyret. Förslaget syftar till att öka jämförbarheten och 
skapa bättre insyn i budgeten och räkenskaperna. Utredningen be-
dömer att syftet med förslagen inte kan uppnås på ett mindre in-
gripande sätt och att förslagen därmed är proportionerliga i förhål-
lande till ingreppet i den kommunala självstyrelsen.  

Administrativa kostnader 

Utredningens förslag innebär att omfattningen av uppgifter som ska 
inrapporteras i räkenskapssammandraget ökar något. Samtidigt kan 
en ökad automatisering leda till lägre kostnader. Högre kvalitet i 
statistiken minskar administrativt merarbete för alla som använder 
statistiken inklusive kommuner och regioner själva. Sammantaget 
innebär de föreslagna ändringarna därför att några större ytterligare 
kostnader inte uppkommer för kommuner och regioner.  

8.2.9 Sammanfattning av konsekvenserna  
för kommuner och regioner 

Utredningens förslag syftar till att förbättra långsiktigheten i eko-
nomistyrningen hos kommuner och regioner samt stärka regelefter-
levnaden. Förslagen kan förväntas leda till att resultatet och den eko-
nomiska ställningen förbättras över tid, framför allt i de kommuner 
och regioner som i dag har svårt att leva upp till kravet på god eko-
nomisk hushållning.  
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Flera av förslagen innebär skärpningar av regelverket som bl.a. 
ökar kraven på att prioritera mellan utgifter och arbeta med att 
effektivisera verksamheten.  

Utredningen föreslår också lättnader i regelverket som förbättrar 
möjligheten till en långsiktigt hållbar ekonomistyrning. Bland annat 
genom att minska balanskravets asymmetriska effekt, att förtydliga 
under vilka förutsättningar staten lämnar konjunkturstöd till kom-
munsektorn och att skapa en funktion för vägledning och stöd hos 
en myndighet. 

Flera av förslagen innebär att de administrativa kostnaderna över-
gångsvis kan förväntas öka i kommunsektorn, främst genom att det 
tillkommer nya moment vid upprättande av budget och planering 
samt vid uppföljning och vid arbetet med årsredovisningen. De 
kostnader som uppstår initialt får vägas mot bättre och smidigare 
processer för ekonomistyrning som kan väntas ge ett bättre ekono-
miskt utfall i framtiden. 

Den sammantagna bedömningen är att regelverket för ekono-
misk förvaltning skärps något jämfört med dagens utformning och 
att det därmed innebär ett visst ingrepp i det kommunala självstyret. 
Förändringarna bedöms dock sammantaget leda till en effektivare 
ekonomistyrning genom att riskerna för underskott och försämrade 
resultat minskar samt att det ekonomiska utfallet och förutsättningarna 
för att bemöta de utmaningar kommunsektorn står inför förbättras. 
Därför bedöms ingreppen i det kommunala självstyret stå i propor-
tion till de effekter som regelförändringarna förväntas ge upphov till. 

8.3 Konsekvenser för staten och statliga myndigheter 

8.3.1 Konsekvenser för staten 

En regelstyrd garantimodell innebär att staten förbinder sig att lämna 
medel till sektorn när uppställda kriterier uppfylls. Det medför en 
något mindre flexibilitet för staten att utforma ekonomiskpolitiska 
åtgärder för att möta en kraftig konjunkturnedgång. Utredningen 
bedömer dock att en garantimodell ger en mindre negativ påverkan 
på statens finanser än vad gällande praxis har inneburit vid de två 
senaste djupare konjunkturnedgångarna.  

För att undvika en situation där staten inte kan fullfölja sitt åta-
gande på grund av svaga finanser föreslår utredningen att garanti-
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modellen inte lagreglernas utan att riksdagen fastställer en princip om 
lämnande av stöd till kommunsektorn under vissa förutsättningar.  

8.3.2 Konsekvenser för statliga myndigheter 

Förvaltningsrätten 

Utredningens förslag om att fullmäktige ska ta ställning till delar av 
årsredovisningens innehåll kan leda till att fler beslut om godkän-
nande av årsredovisningen kan komma att bli föremål för laglighets-
prövning. Detta innebär i sådant fall att ärendemängden för landets 
förvaltningsdomstolar kan väntas öka. Det har förekommit enstaka 
fall där en kommuns årsredovisning har varit föremål för laglighets-
prövning. Det är därför svårbedömt om i vilken utsträckning som 
utredningens förslag medför ett ökat antal laglighetsprövningar och 
i synnerhet i vilken utsträckning sådana domar som kan tänkas över-
klagas till högre instans. Av den anledningen görs endast ett beräknings-
exempel för första instansen förvaltningsrätten.  

Om 10 procent av kommunernas och regionernas årsredovisningar 
blir föremål för laglighetsprövning varje år skulle det, baserat på den 
genomsnittliga styckkostnaden 2019 för ärenden i förvaltningsrätterna 
(8 185 kronor) innebära en tillkommande kostnad på 262 000 kronor. 

Statistiska centralbyrån 

Utredningen föreslår att räkenskapssammandraget anpassas till ut-
redningens förslag, t.ex. att insamlingen ska omfatta de nya justeringar 
som görs i balanskravsutredningen och den nya resultatreserven, lik-
som uppgifter om tillämpningen av undantaget stark finansiell ställ-
ning och åberopandet av särskilda skäl. SCB föreslås också komplet-
tera insamlingen till räkenskapssammandraget så att det blir möjligt 
att konstruera en kassaflödesanalys för kommuner och regioner.  

Utredningen har bett SCB göra en uppskattning av hur stor kost-
nad som tillkommer med utredningens förslag. SCB:s uppskattning 
avser endast första året med uppstarts- och produktionskostnad. Kost-
naden varierar mellan 240 000 kronor och 410 000 kronor beroende 
på om en förenklad eller en fullständig kassaflödesanalys konstrueras.  
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Myndighet för vägledning och stöd  

De tillkommande arbetsuppgifterna för den myndighet som ges ett 
utökat uppdrag att arbeta med vägledning och stöd samt även kun-
skapsuppbyggnad avseende kommunsektorns ekonomi kommer att 
kräva att nya tjänster tillsätts. Utredningen bedömer att uppdraget 
kräver 4–5 nya heltidstjänster för att kunna utföras på ett tillfreds-
ställande sätt. Med en antagen kostnad på 1 miljon kronor per anställd 
uppgår den sammantagna årliga kostnaden för att inrätta en ny enhet 
på en befintlig myndighet till cirka 4–5 miljoner kronor. Finansiering 
kan delvis ske genom att resurser omfördelas från de organisationer 
som arbetar med närliggande frågor, men därtill krävs också vissa 
nya resurser, eftersom det är en ambitionsnivåhöjning. 

8.4 Konsekvenser för offentliga finanser  

Det finanspolitiska ramverket består bl.a. av överskottsmålet, utgifts-
taket, det kommunala balanskravet och regler för hur statens budget 
ska hanteras. Överskottsmålet utgår från det finansiella sparandet, 
som är inkomster minus utgifter i nationalräkenskaperna. Det kom-
munala balanskravet ska bidra till att överskottsmålet för den offent-
liga sektorn uppnås.  

Balanskravet avser det ekonomiska resultatet, inte det finansiella 
sparandet. Ekonomiskt resultat är det begrepp som används i den 
kommunala redovisningen. Årets resultat, som styrs av god ekono-
misk hushållning och balanskravet, har i högre utsträckning fram till 
2010-talets början utvecklats på samma sätt som det finansiella 
sparandet i kommunsektorn.1 När årets resultat ökar i kommun-
sektorn kan det finansiella sparandet i kommunsektorn också i de 
flesta fall förväntas att öka – och vice versa. Det gäller dock inte om 
resultatförändringen uppkommer till följd av bokföringsmässiga 
justeringar.  

Utredningens förslag som helhet bedöms påverka det ekonomiska 
resultatet i positiv riktning. Vissa av förslagen har en indirekt verkan, 
t.ex. stärkta möjligheter till ansvarsutkrävande, medan andra har en 
direkt påverkan, t.ex. utmönstring av synnerliga skäl. Gemensamt 

 
1 Den största skillnaden mellan årets resultat och finansiellt sparande utgörs av investerings-
utgifter. Investeringar är periodiserade i den kommunala redovisningen och belastar årets re-
sultat i takt med att de skrivs av medan de påverkar utgifterna i nationalräkenskaperna direkt. 
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för många av förslagen är att en beräkning av deras effekter på det 
finansiella sparandet är mycket svår att göra och beräkningsresultaten 
skulle vara behäftade med stora osäkerheter. 

Nedan beskrivs emellertid utredningens bedömning av hur det 
finansiella sparandet i kommunsektorn påverkas av de förslag som 
bedöms ge en direkt effekt på årets resultat.  

Synnerliga skäl 

När möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl för att inte upprätta 
en budget i balans eller för att inte behöva återställa ett negativt 
balanskravsresultat tas bort, går det inte längre att göra avsteg från 
balanskravet om inte en stark finansiell ställning råder. Då i stort sett 
alla negativa balanskravsresultat behöver återställas kommer årets 
resultat att uppvisa en högre samvariation med kommunsektorns 
finansiella sparande.  

Nya balanskravsjusteringar 

Utredningens förslag om tillkommande justeringsposter i balanskravs-
utredningen kan påverka resultatnivån i kommuner och regioner och 
därigenom sektorns samlade finansiella sparande. Storleken på dessa 
justeringsposter är emellertid svår att uppskatta och effekten låter 
sig inte kvantifieras. 

Intäkter från exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatu-
kostnadsersättning föreslås räknas bort i balanskravsutredningen. 
I den mån kommuner och regioner tidigare har använt intäktsslagen 
för att täcka löpande utgifter medför den nya justeringsposten ett 
lägre balanskravsresultat. Riskerar balanskravsresultatet att bli nega-
tivt kommer därmed en högre resultatnivå att krävas.  

När effekten av en omvärdering av pensionsskulden räknas bort 
i balanskravsutredningen kan balanskravsresultatet påverkas i både 
positiv och negativ riktning. Effekten som uppstår när skulden om-
värderas på grund av ändrade livslängdsantaganden påverkar balans-
kravsresultatet positivt eftersom livslängden trendmässigt ökar. Effek-
ter som uppstår till följd av förändrad diskonteringsränta påverkar 
balanskravsresultatet i antingen positiv och eller negativ riktning, 
men i det kortare tidsperspektivet sannolikt negativt. Erfarenheten 
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visar emellertid att de kostnader som har uppstått till följd av en om-
värdering av pensionsskulden i vissa fall har hanterats som ett 
synnerligt skäl för att inte behöva återställa ett negativt balanskravs-
resultat. Därför bedöms denna justeringspost få en begränsad effekt 
på det finansiella sparandet.  

Resultatutjämningsreserv 

Utredningens förslag innebär att inga nya reserveringar till resultat-
utjämningsreserven tillåts. Det innebär att det incitament som kom-
muner och regioner har haft att spara medel försvinner. Det kan 
tänkas bidra till en negativ effekt på det finansiella sparandet. De 
medel som kvarstår i reserven, omkring 29 miljarder kronor vid ut-
gången av 2020, kan under en tioårsperiod användas för jämna ut in-
täkter över konjunkturcykeln. Hur dessa medel används antas inte 
förändras till följd av utredningens förslag.  

Resultatreserv 

Resultatreserven innebär en viss uppmjukning av balanskravet efter-
som överskott inte ”låses in” i det egna kapitalet utan i stället kan 
nyttjas för utgifter under kommande år. Utredningen bedömer emel-
lertid att denna uppmjukning får en begränsad effekt och att re-
sultatreserven kommer att ha en neutral till svagt negativ påverkan 
på det ekonomiska resultat och det finansiella sparandet över tid. 

De negativa effekterna av en uppmjukning av balanskravet mot-
verkas av att resultatreservens tillämpning omgärdas av ett par be-
gränsningar. För det första krävs höga resultat för att få reservera 
medel och resultatreservens storlek begränsas. För det andra ska 
tillämpningen av och ändamålet för att ianspråkta resultatreserven 
beskrivas i programmet för god kommunal hushållning. Därutöver 
finns ytterligare faktorer som påverkar tillämpningen av resultat-
reserven. Kommuner och regioner med ett högt resultat kan ha ett 
mindre behov av resultatreserven medan de med ett lågt resultat och 
en negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser inte har möjlighet att reservera medel. Därtill kan det 
finnas olika kulturer och preferenser för hur ekonomistyrning ska 
bedrivas som leder till att resultatreserven tillämpas eller inte.  
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Användningen av resultatreserven kan bl.a. väntas ske för de ända-
mål som tidigare har angivits som synnerliga skäl för att göra undantag 
från balanskravet. Enligt räkenskapssammandraget för kommun-
sektorn har omkring en tredjedel av kommunerna återfört medel till 
balanskravsutredningen grundat i ett synnerligt skäl. Det finns också 
belägg i forskningsstudier för att fenomenet med resultatjusteringar 
är vanligt förekommande.  

Det är rimligt att förvänta sig att en del av den resultatjustering 
som gått via synnerliga skäl i stället kommer att synas i tillämpningen 
av resultatreserven.  

Beräkningsexempel för konsekvenser av resultatreserven 

Med ett par konservativa antaganden kan en försiktig uppskattning 
göras av hur det finansiella sparandet kan påverkas i ett moget system 
med en hög nyttjandegrad. Sammantaget antas 80 procent av kom-
munerna och 50 procent av regionerna tillämpa resultatreserven. Det 
är en klart högre andel än de som tillämpar resultatutjämningsreser-
ven i dag. Hur stort belopp som årligen kan komma att ianspråktas 
är svårbedömt. Jämförelsevis har i genomsnitt 2 procent av resultat-
utjämningsreservens sammanlagda storlek årligen använts under 
perioden 2013–2019. Som mest uppgick det ianspråktagna beloppet 
till 5,8 procent och som lägst till 0,1 procent av resultatutjämnings-
reservens sammanlagda storlek.  

Resultatreserven har emellertid ett vidare syfte än resultatutjäm-
ningsreserven och medel kan användas för fler ändamål än att jämna 
ut intäkterna över en konjunkturcykel. Av den anledningen bör det 
årliga beloppet som tas i anspråk ur resultatreserven bli högre än 
motsvarande belopp ur resultatutjämningsreserven. 

Under den senaste treårsperioden, 2017 till 2019, beräknas 65 pro-
cent av kommunerna och 5 procent av regionerna ha haft möjlighet 
att reservera medel till resultatreserven. Det är troligt att resultat-
reserven kommer att uppmuntra kommuner och regioner att höja 
sin ambitionsnivå vad gäller det ekonomiska resultatet för att där-
igenom få möjlighet att bygga upp en resultatreserv. I beräkningen 
antas de kommuner och regioner som väljer att tillämpa resultat-
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reserven, öka sitt sparande genom att minska sina nettokostnader2 
med en till tre promille (sparandet behöver inte ske i form av sänkta 
nettokostnader utan kan även ske genom att nettokostnaderna inte 
ökar i takt med intäktsutvecklingen). Den sammantagna nettokost-
naden för kommuner och regioner uppgick 2019 till 903 miljarder 
kronor. Den årliga summan som disponeras antas sträcka sig mellan 
5 procent och 15 procent av resultatreservens maximala storlek (mot-
svarande 1,6–4,8 miljarder kronor). 

I tabell 8.1 redovisas hur det finansiella sparandet kan påverkas. 
Utan att hänsyn tas till ökat sparande minskar sektorns finansiella 
sparande med mellan 0,03 och 0,09 procent av BNP per år. Om hän-
syn tas till att sektorns sparande ökar i form av minskade nettokost-
nader med en till tre promille, reduceras den negativa effekten på det 
finansiella sparandet med 0,01 procent till 0,04 procent av BNP. Vid 
en extraordinär situation där maximerade resultatreserver töms helt 
och hållet under ett år bedöms det finansiella sparandet minska med 
omkring 0,6 procentenheter av BNP. Att en sådan situation skulle 
uppstå bedöms emellertid som högst osannolik och i den mån den 
sammanfaller med en djup lågkonjunktur är konsekvenserna dess-
utom önskvärda snarare än problematiska. 

Tabell 8.1 Effekt på finansiellt sparande av disponering ur resultatreserven 

Procent av BNP  

Sparande i form av 
minskad nettokostnad 

5% av full 
resultatreserv 

10% av full 
resultatreserv 

15% av full 
resultatreserv 

100% av full 
resultatreserv 

0% minskad nettokostnad −0,03% −0,06% −0,09% −0,63% 
0,3% 0,00% −0,03% −0,06% −0,59% 
0,2% −0,01% −0,04% −0,07% −0,60% 
0,1% −0,02% −0,05% −0,08% −0,62% 

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
 
Utredningens bedömning är att 5 procent till 10 procent av resultat-
reservens maximala storlek årligen kommer ianspråktas. Vidare antas 
kommuner och regioner öka sitt sparande motsvarande 0,1 procent 
till 0,2 procent av verksamhetens nettokostnader. Det motsvarar ett 
minskat finansiellt sparande på mellan 0,01 och 0,05 procent av BNP 

 
2 Nettokostnad mäter differensen mellan verksamhetens intäkter och kostnader (dvs. exklu-
sive skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). 
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per år. Inledningsvis, när kommuner och regioner bygger upp re-
sultatreserven, kommer sparandet att vara högre än ianspråktagandet 
av medel och effekten på det finansiella sparandet kommer att vara 
positiv. 

Utredningens bedömning är att resultatreserven effekt på det 
finansiella sparandet är neutral till svagt negativ. Resultatreserven är 
emellertid en del av ett större förslagspaket och därför bör också den 
effekt på det finansiella sparandet som resultatreserven ger upphov 
till, ses tillsammans med de övriga förändringar av regelverket som 
utredningen föreslår. Exempelvis kan en del av de utgifter som tidigare 
låg till grund för synnerliga skäl och den nuvarande användningen av 
resultatutjämningsreserven tänkas inrymmas i resultatreserven. 

8.5 Konsekvenser för övriga 

Flera av utredningens förslag syftar till att resultatnivåerna ska höjas. 
Det är inte orimligt att det sker genom prioriteringar i verksamheten 
som kan leda till personalminskning i kommuner och regioner. Kvin-
nor är överrepresenterade bland sysselsatta inom kommunal sektor, 
och skulle därför drabbas mer än män av neddragningar i verksam-
heten. De företag som säljer tjänster till offentlig sektor påverkas 
också i den mån kommuner och regioner beslutar om neddragningar 
i form av att begränsa inköpsvolymen.  

Skatteintäkterna ökar i sektorn totalt tack vare en växande be-
folkning, fler personer på och fler arbetade timmar. Sektorns tjänster 
växer normalt i takt med befolkningsutvecklingen och det är därför 
inte sannolikt att antalet sysselsatta i sektorn eller sektorns inköp av 
varor och tjänster som helhet kommer att minska.  

8.6 Konsekvenser vid en förändrad pensionsredovisning 

8.6.1 Utredningens uppdrag 

Utredningen ska enligt sina direktiv analysera de konsekvenser som 
en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle få, 
givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs. 

Bakgrunden är ett förslag som presenterades av utredningen 
KomRed i betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning 
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(SOU 2016:24) om att kommuner och regioner ska redovisa sina 
pensionsförpliktelser enligt fullfondsmodellen i stället för den nuva-
rande blandmodellen. Det innebär att alla redovisade pensionsförplik-
telser ska tas upp i balansräkningen som skuld eller avsättning. Pen-
sionsförpliktelser intjänade före 1998 överförs från ansvarsförbindelser 
till skuld eller avsättning via eget kapital. Balanskravsjustering ska göras 
genom att årliga förändringar av avsättning för pensionsförpliktelser 
som beror på ändrade livslängdsantaganden eller diskonteringsränta 
inte ska beaktas vid beräkningen av årets resultat efter balanskravs-
justeringar (dvs. vid avstämning mot balanskravet). 

Regeringen valde att inte genomföra KomReds förslag om in-
förande av en fullfonderingsmodell utan bedömde i propositionen 
(prop. 2017/18:149 s. 62 ff.) att det bör utredas vidare vilka konse-
kvenser en ändrad redovisningsmodell får och hur en sådan ändring 
påverkar balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. 

8.6.2 Konsekvenser av utredningens förslag vid övergång 
till fullfondering 

I sitt betänkande En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)3 
beskrev KomRed de konsekvenser som kan väntas uppstå vid en över-
gång från dagens pensionsredovisningsmodell till en modell med full-
fondering. Nedan redovisas KomReds konsekvensanalys (kursivt). 
Vidare görs en bedömning av hur analysen påverkas av de förslag som 
läggs i denna utredning. 

”Årets resultat i resultaträkningen påverkas som tidigare nämnts 
av pensionsredovisningen eftersom storleken på pensionskostnaderna 
skiljer sig beroende på val av pensionsmodell. En övergång till full-
fondering innebär i normalfallet lägre kostnader och högre årliga 
resultat även om utbetalningarna är desamma. Det i sin tur innebär 
ett annat sätt att förhålla sig till årets resultat.” 

Utredningens bedömning är att konsekvensbeskrivningen blir den-
samma med de förslag som läggs i detta betänkande. Utredningen 
föreslår ingen förändring av balanskravets nivå men har då utgått från 
ett system med blandmodell, vilket innebär att ett nollresultat också 

 
3 SOU 2016:24, s. 324–325. 
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inbegriper en viss ”amortering” på ansvarsförbindelsen. Med en full-
fondsmodell behöver ett annat och högre långsiktigt mål för resul-
tatet fastställas i respektive kommun eller region, efter en analys som 
också beaktar att pensionskostnaderna blir lägre. Om en sådan an-
passning inte görs riskerar införandet av fullfondsmodellen att leda 
till att kostnaderna tillåts öka och/eller att skatteuttaget sänks, vilket 
skulle leda till en sämre ekonomisk ställning på sikt i kommuner och 
regioner. 

”Fullfonderingsmodellen är mer känslig för konjunkturvariationer 
och mer känslig för ändrade beräkningsantaganden jämfört med 
blandmodellen. När externa förändringar i beräkningsförutsätt-
ningarna sker, t.ex. ändrad ränta eller ändrade livslängdsantaganden, 
påverkas pensionsåtagandet och pensionskostnaderna. I en full-
fonderingsmodell blir effekterna av sådana förändringar mer påtagliga 
eftersom ett större pensionsåtagande i balansräkningen medför större 
förändringar och därmed större resultatpåverkan.” 

Utredningens bedömning är att konsekvensbeskrivningen inte skulle 
ändras med de förslag som läggs i detta betänkande. I det program 
för god kommunal hushållning som utredningen föreslår ska anges 
långsiktiga mål för soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sionsförpliktelser, som med en fullfonderingsmodell blir liktydigt 
med soliditeten enligt balansräkningen. Den sammantagna analysen 
som ska ge underlag för att fastställa de långsiktiga ekonomiska 
målen (årets resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar samt låne-
skuld) skulle behöva utformas och vägas samman för att också ta hän-
syn till att pensionsåtagandet fullt ut skulle ingå i balansräkningen 
och att man behöver ta höjd för den ökade konjunkturkänsligheten 
som fullfondmodellen innebär. Utredningens förslag om att lägga in 
förändrade beräkningsantaganden m.m. för pensioner som en juster-
ingspost i balanskravsutredningen blir då än viktigare. Förslaget står 
i överensstämmelse med KomReds tidigare förslag.   
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”Eftersom ansvarsförbindelsen föreslås överföras till balansräkningen 
via eget kapital kommer cirka 100 kommuner och merparten 
av landstingen få negativa egna kapital vid en övergång till full-
fonderingsmodellen. Det finns inte någon fastställd norm för hur stort 
det egna kapitalet bör vara. En naturlig inriktning är dock att det egna 
kapitalet bör stärkas om det understiger noll i utgångsläget. Hur stort 
det egna kapitalet bör vara, liksom strategin för att nå den efter-
strävade nivån, måste bedömas och utformas utifrån kommunens 
eller landstingets individuella förutsättningar.” 

Utredningens bedömning är att konsekvensbeskrivningen delvis står 
sig även med förslagen i detta betänkande. Det är emellertid färre 
kommuner och regioner i dag som skulle få negativt eget kapital med 
fullfondsmodellen, 2019 var det 43 kommuner och 17 regioner. Ut-
redningen gör också ett förtydligande av vad som normalt sett kan 
betraktas som en rimlig nivå för eget kapital vilket motsvarar en 
soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser på 
mellan 20 och 50 procent, det senare överensstämmer med gränsen 
för stark finansiell ställning och fungerar därmed i det närmaste som 
ett rekommenderat tak för soliditeten. Utredningens bedömning är 
att ett grundkrav för soliditeten är att den som lägst ska vara positiv 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, och är på 
denna punkt enig med KomRed. Vidare anser utredningen att för de 
kommuner och regioner som har en positiv soliditet bör målet i 
normalfallet vara en oförändrad eller fortsatt stärkt soliditet. Undan-
tag utgörs i de fall en soliditet har uppnåtts som motsvarar en stark 
finansiell ställning, då en minskad soliditet kan vara motiverad. Efter-
som soliditeten i dag skiljer sig med i genomsnitt 20 procentenheter 
mellan fullfondsmodellen och blandmodellen har många kommuner 
och majoriteten av regionerna en alltför låg soliditet inklusive an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. För att ha tillräckligt 
med likviditet för att betala ut pensioner kräver en fullfondsmodell 
högre resultatnivåer vid mål om oförändrad soliditet, jämfört med 
blandmodellen. Utredningen gör bedömningen att stärkt soliditet i 
många fall kan bli ett än mer relevant mål vid övergång till fullfonder-
ingsmodellen.   



SOU 2021:75 Konsekvensanalys 

369 

”Oavsett val av modell för redovisning av pensionsförpliktelser på-
verkas inte pensionsutbetalningarna. Enligt förslaget ska pensions-
förpliktelser som i dag finns redovisade som ansvarsförbindelse över-
föras till skuld eller avsättning i balansräkningen via eget kapital. 
En effekt av detta är att kostnaden för utbetalningar från skulden inte 
redovisas över resultaträkningen med en positiv resultatpåverkan som 
följd. De faktiska pensionsutbetalningarna belastar fortfarande lik-
viditeten varför en kommun kan behöva vidta åtgärder för att öka 
likviditeten. Utredningen anser därför att det är viktigt att kommuner 
och landsting ser över sina finansiella mål, som allt annat lika, bör 
vara utformade så att resultatet täcker kommande pensionsutbetalningar.” 

Utredningens bedömning är att konsekvensbeskrivningen är den-
samma även med utredningens förslag. Behovet av en ökad likviditet 
för att klara pensionsutbetalningarna framöver skulle kunna föranleda 
att ytterligare ett långsiktigt mål för likviditeten borde tillföras i pro-
grammet för god kommunal hushållning. 
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9 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

9.1 Förslag till ändringar i kommunallagen 

Utredningens förslag: Ändringarna i kommunallagen ska träda 
i kraft den 1 januari 2023. 

För användning av medel ur resultatutjämningsreserv gäller 
äldre föreskrifter till och med den 31 december 2032. 

För möjligheten att pröva beslut om att använda medel från en 
resultatutjämningsreserv inom ramen för laglighetsprövning gäller 
äldre föreskrifter. 

Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv 
ska programmet för god kommunal hushållning omfatta hanter-
ingen av resultatutjämningsreserven. 

Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv ska 
balanskravsresultatet vid upprättande av budget beräknas med 
justering för förändringen av både resultatreserv och resultat-
utjämningsreserv.  

Skälen för utredningens förslag 

Ikraftträdande 

Enligt 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra för-
fattningar ska det framgå av en författning när den träder i kraft. Vid 
bedömning av när de föreslagna förändringarna i kommunallagen 
ska träda i kraft bör beaktas att de reglerar den ekonomiska styr-
ningen i kommuner och regioner vilket har en inverkan på centrala 
politiska bedömningar inför kommande mandatperiod. Därför är 
det angeläget att förändringarna träder i kraft så snart som möjligt 
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efter de allmänna valen 2022. Förändringarna som föreslås avseende 
den ekonomiska styrningen är inte av obetydlig karaktär men det är 
angeläget att kommunernas och regionernas förändringsarbete startar 
så snart som möjligt för att få effekter för den kommunala ekonomin 
inom rimlig tid. Hänsyn bör också tas till tiden för lagstiftnings-
processen och den tid som behövs för kommuner och regioner att 
förbereda sig. 

Sett till den formella lagstiftningsprocessen bör en proposition, 
efter remissbehandling av betänkandet, kunna överlämnas till riks-
dagen under våren 2022. De lagändringar som föreslås i detta be-
tänkande bör därför tidigast kunna träda i kraft den 1 januari 2023. 
Detta ger också kommuner och regioner ungefär sex månader på sig 
att förbereda sig vilket får anses vara tillräckligt.  

Övergångsbestämmelser 

Det saknas särskilda författningskrav för övergångsbestämmelser. 
Kraven är i stället ofta betingade av praktiska skäl.  

Utredningen föreslår i avsnitt 6.6.2 att bestämmelsen om resultat-
utjämningsreserv i 11 kap. 14 § kommunallagen tas bort. Därmed upp-
står också behov av att reglera hur de medel som har byggts upp inom 
ramen för resultatutjämningsreserver ska hanteras framöver. 

Utredningen anser att de som har byggt upp en resultatutjämnings-
reserv inte omedelbart bör behöva avveckla den när en ny reglering 
införs. Därför bör de kommuner och regioner som har kvarstående 
medel i en resultatutjämningsreserv då bestämmelsen i 11 kap. 14 § 
kommunallagen upphävs kunna behålla resultatutjämningsreserven 
och disponera medlen i syfte att utjämna intäkterna över en kon-
junkturcykel. Det ska dock inte vara möjligt att reservera nya medel 
och tiden för användning av medel ur resultatutjämningsreserven be-
gränsas till den kommande tioårsperioden, vilket ungefär motsvarar 
en konjunkturcykel.1 Efter denna tioårsperiod upplöses resultat-
utjämningsreserverna och eventuella kvarstående medel övergår till 
eget kapital som inte kan tas i anspråk. 

Ett alternativ hade varit, mot bakgrund av utredningens förslag om 
att införa en statlig inkomstgaranti vid konjunkturnedgångar, att låta 
kvarstående medel i kommunernas och regionernas resultatutjämnings-

 
1 Prop. 2011/12:172, s. 30. 
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reserver övergå till eget kapital, som inte kan disponeras för att ut-
jämna intäkter över en konjunkturcykel. Utredningen anser emeller-
tid att detta skulle drabba de kommuner och regioner som valt att 
använda resultatutjämningsreserven som ett verktyg i sin ekonomi-
styrning negativt. 

Ett annat alternativ hade varit att låta den nuvarande resultat-
utjämningsreserven inrymmas i den nya resultatreserven. Resultatreser-
ven har emellertid ett nytt och bredare syfte än resultatutjämnings-
reserven och bör tillämpas i enlighet med god kommunal hushållning. 
Därför bör endast nya upparbetade överskott kunna reserveras till 
resultatreserven.  

Mot denna bakgrund finns det ett behov av övergångsbestämmel-
ser avseende användningen av medel från resultatutjämningsreserver. 
Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv ska 11 kap. 
14 § första stycket kommunallagen gälla i sin äldre lydelse till och 
med den 31 december 2032.  

Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. 
Om kommunen eller regionen har en sådan resultatutjämningsreserv 
som avses i 11 kap. 14 § kommunallagen, ska riktlinjerna även om-
fatta hanteringen av den. Utredningen föreslår att kravet på riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning ersätts med ett krav på att anta ett 
program för god kommunal hushållning. Detta innebär att det finns 
ett behov av övergångsbestämmelser för hantering av resultatutjäm-
ningsreserv i programmet för god kommunal hushållning. Om en 
kommun eller en region har en resultatutjämningsreserv ska program-
met för god kommunal hushållning även innefatta hanteringen av 
resultatutjämningsreserven.  

Utredningen föreslår att budgeten ska upprättas så att balanskravs-
resultatet är positivt. Vid beräkningen av balanskravsresultatet ingår 
justeringar för förändringen av resultatutjämningsreserven. Detta 
innebär att det finns ett behov av övergångsbestämmelser för hur 
balanskravsresultatet ska beräknas för de kommuner och regioner 
som har en resultatutjämningsreserv. Om en kommun eller en re-
gion har en resultatutjämningsreserv ska balanskravsresultatet vid 
upprättande av budget enligt 11 kap. 5 § andra stycket kommunal-
lagen beräknas utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar 
enligt 11 kap. 10 § LKBR, med justering för förändring av resultat-
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reserven enligt 11 kap. 14 a § kommunallagen och med förändring av 
resultatutjämningsreserven enligt 11 kap. 14 § kommunallagen. 

I 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen regleras utifrån vilka 
fyra prövningsgrunder (punkt 1–4) som ett överklagat beslut får upp-
hävas. I bestämmelsens andra stycke regleras undantag från första 
stycket. Enligt detta undantag gäller prövningsgrunderna i punkterna 3 
och 4 inte beslut om att använda medel från en resultatutjämnings-
reserv. Därför finns ett behov av övergångsbestämmelser avseende 
möjligheten att inom ramen för en laglighetsprövning pröva beslut 
om användning av medel från en resultatutjämningsreserv. Avseende 
beslut om användning av resultatutjämningsreserver ska 13 kap. 8 § 
andra stycket kommunallagen gälla i sin äldre lydelse. Det innebär 
att beslut om att ianspråkta resultatutjämningsreserver undantas pröv-
ning enligt prövningsgrunderna enligt 13 kap. 8 § första stycket 3 
och 4 kommunallagen.  

9.2 Förslag till ändringar i lagen om kommunal 
bokföring och redovisning 

Utredningens förslag: Ändringar i lagen om kommunal bok-
föring och redovisning ska träda i kraft den 1 januari 2023.  

Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv ska 
upplysning i förvaltningsberättelsen innehålla dels årets resultat 
efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för 
förändring av resultatreserv och förändring av resultatutjämnings-
reserv.  

Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv 
ska balansräkningen ställas upp med tillägget IV Resultatutjäm-
ningsreserv under EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER, A. Eget kapital. 

Skälen för utredningens förslag 

Ikraftträdande 

Enligt 13 § lagen om kungörande av lagar och andra författningar ska 
det framgå av en författning när den träder i kraft. Vid bedömning 
av när de föreslagna förändringarna i LKBR ska träda i kraft bör be-
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aktas att de reglerar redovisningen i kommuner och regioner vilket 
har ett brett tillämpningsområde. Givet kopplingen till de föreslagna 
förändringarna i kommunallagen och den inverkan dessa förändringar 
har på centrala politiska bedömningar inför kommande mandat-
period, är det angeläget att förändringarna träder i kraft så snart som 
möjligt efter de allmänna valen 2022. Dock bör hänsyn också tas till 
tiden för lagstiftningsprocessen och den tid som behövs för kom-
muner och regioner att förbereda sig. Tiden för den formella lagstift-
ningsprocessen, vilket redogjorts för ovan, innebär att de lagändringar 
som föreslås tidigast bör kunna träda i kraft den 1 januari 2023.  

Övergångsbestämmelser 

Det saknas särskilda författningskrav för övergångsbestämmelser. 
Kraven är i stället ofta betingade av praktiska skäl.  

I 11 kap. 10 § LKBR regleras att upplysning i förvaltningsberät-
telsen bl.a. ska lämnas om balanskravsjusteringar och balanskravs-
resultat. Årets resultat efter balanskravsjusteringar, med justering 
för förändring av resultatutjämningsreserven, utgör balanskravsresul-
tatet. Detta innebär att det finns ett behov av övergångsbestämmel-
ser för situationer då medel från en resultatutjämningsreserv an-
vänds. I sådana fall ska upplysning i förvaltningsberättelsen innehålla 
dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med 
justering för förändring av resultatreserv och förändring av resultat-
utjämningsreserv. Detta innebär att kommuner och regioner som 
använder medel ur en resultatutjämningsreserv ska göra en justering 
för förändringen av denna vid beräkningen av balanskravsresultatet.  

I 6 kap. 2 § LKBR regleras hur balansräkningen ska ställas upp. 
Under EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, 
A. Eget kapital finns i dag en post för resultatutjämningsreserv som 
enligt utredningens förslag ska ersättas med en post för resultat-
reserv. Detta innebär att det finns ett behov av övergångsbestämmel-
ser. Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv 
ska balansräkningen ställas upp även med en sådan post. 
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10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till ändringar i kommunallagen 
(2017:725) 

5 kap. Fullmäktiges uppgifter 

24 §  

Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år 
som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en 
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska full-
mäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Fullmäktige får rikta 
anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om att rikta eller inte rikta en 
anmärkning ska motiveras. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.8.4. 

Första stycket motsvarar nuvarande 5 kap. 24 § första stycket. 
Andra stycket motsvarar i huvudsak nuvarande 5 kap. 24 § andra 

stycket och reglerar situationen då revisorerna riktat en anmärkning 
mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskild för-
troendevald i sådana organ. Fullmäktige ska då besluta om även full-
mäktige ska rikta anmärkningen. Jämfört med nuvarande lydelse har 
ett tillägg gjorts om att både beslut om att rikta och att inte rikta en 
anmärkning ska motiveras. Detta innebär att fullmäktiges beslut om 
att ställa sig bakom eller att inte ställa sig bakom revisorernas an-
märkning samt att rikta en egen anmärkning alltid ska motiveras. 
Omfattningen av motiveringen får bedömas utifrån förhållanden i 
det enskilda fallet. 
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32 §  

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäk-
tige ska dock från de ansvariga hämta in förklaring över 

1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen,  
2. revisorernas uttalande att resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen 

inte är rättvisande, och 
3. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.  
Revisorerna och deras sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäk-

tiges behandling av revisionsberättelsen. 
Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också utan ytterli-

gare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap. 9 §. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.8. 

I första stycket har ett tillägg gjorts om att fullmäktige, vid be-
handling av revisionsberättelsen, ska inhämta en förklaring från de 
ansvariga om revisorerna lämnat ett uttalande om att resultaträk-
ningen eller balansräkning inte är rättvisande. Det ska dock inte 
krävas att fullmäktige inhämtar någon förklaring om revisorerna ut-
talat att det inte finns något att anmärka på i detta hänseende. Där-
utöver har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts. 

Andra och tredje styckena motsvarar nuvarande 5 kap. 32 § andra–
tredje stycket.  

8 kap. Delaktighet och insyn 

16 a § 

Revisionsberättelser ska hållas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller regionens 
webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då 
revisionsberättelserna ska behandlas. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.8.5. 

I paragrafen regleras allmänhetens insyn i revisionsberättelser. 
Eftersom varje revisor enligt 12 kap. 7 § utför sitt uppdrag självstän-
digt har var och en därmed rätt att avge en egen revisionsberättelse. 
Kommuner och regioner kan därför, i det fall fler än en revisions-
berättelse avges, behöva publicera flera revisionsberättelser på sin webb-
plats. De sakkunniga biträdenas rapporter ska enligt 12 kap. 12 § 
bifogas revisionsberättelsen. Vid publicering av revisionsberättelser 
kommer därför dessa att ingå. I paragrafen uppställs inte något krav 
på var på webbplatsen revisionsberättelserna ska finnas. Eftersom 
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revisionsberättelser utgör beslutsunderlag får de enligt 8 kap. 11 § 
finnas på anslagstavlan.  

11 kap. Ekonomisk förvaltning  

1 §  

Kommuner och regioner ska ha en god kommunal hushållning i sin verksamhet och 
i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 
2–6 §§. 

God kommunal hushållning innebär att kommuner och regioner ska  
1. förvalta sin ekonomi på ett sådant sätt att en betryggande säkerhet och en lång-

siktig ekonomisk hållbarhet uppnås, och  
2. utforma sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och uppnå en hög effektivitet.  

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.1. 

I första stycket har begreppet god ekonomisk hushållning ersatts 
med god kommunal hushållning. God kommunal hushållning inne-
fattar krav på att beakta både ekonomi och verksamhet inom eko-
nomistyrningen samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna ut-
gör en yttre ram för verksamheten. 

I andra stycket, som är nytt, anges vad kravet på god kommunal 
hushållning innebär dels för ekonomin, vilken också inkluderar 
medelsförvaltningen, dels för verksamheten. 

Kraven på ekonomin och medelsförvaltningen som uppställs inom 
ramen för god kommunal hushållning innebär att ekonomin ska för-
valtas på ett sådant sätt att en betryggande säkerhet och en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet uppnås. En betryggande säkerhet innebär bl.a. 
att de kommunala medel som finns inte ska riskeras genom placer-
ingar som är alltför riskfyllda eller svårbedömda från rättslig syn-
punkt. En långsiktig ekonomisk hållbarhet inom den ekonomiska 
förvaltningen är ett uttryck för den sedan tidigare allmänna utgångs-
punkten om att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar. Det innebär t.ex. att kommuners och 
regioners överskott (resultat) måste vara tillräckligt stort för att mot-
svarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande 
generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.  

Kraven på verksamheten som uppställs inom ramen för god kom-
munal hushållning innebär att verksamheten ska utformas på ett 
ändamålsenligt sätt och att en hög effektivitet uppnås. En ändamåls-
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enlig verksamhet innebär bl.a. att verksamheten är inriktad på de mål 
som gäller för den samt på lämplighet, användbarhet och funktions-
duglighet. Vidare ska verksamheten utformas i enlighet med de be-
stämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten 
samt i enlighet med fullmäktiges beslut. En hög effektivitet i verk-
samheten innebär främst att få värde för insatta resurser i förhållande 
till uppsatta mål i verksamheten.  

2 § 

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program för god kommunal hushållning 
som omfattar minst tio år för kommunen eller regionen samt sådana juridiska personer 
som avses i 10 kap. 2–6 §.  

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.3.2 och 7.3. 

I paragrafen regleras att fullmäktige ska anta ett program för god 
kommunal hushållning. Programmet för god kommunal hushållning 
ersätter kraven på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och rikt-
linjer för resultatutjämningsreserv, riktlinjer för medelsförvaltning 
och riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförplik-
telser enligt 11 kap. 1 § och 3–4 §§.  

Programmet ska utgöra ett särskilt dokument som antas och upp-
rättas fristående från de mål och planer som ska finnas i budgeten 
enligt 11 kap. 6 §.  

Programmet ska omfatta kommuner, regioner samt sådana juri-
diska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§, dvs. hel- och delägda kom-
munala bolag samt kommunala stiftelser och föreningar. Detta innebär 
också att kommunen eller regionen inte behöver inkludera sådana 
kommunalförbund som har bildats enligt 3 kap. 8 § i sitt program. 
Däremot ska respektive kommunalförbund anta ett eget program 
för god kommunal hushållning, vilket är en följd av 9 kap. 2 § där det 
framgår vilka bestämmelser som ska tillämpas för kommunalförbund.  

Fullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod anta ett pro-
gram som omfattar tio år. Detta innebär ett system med ett rullande 
tioårigt program för god kommunal hushållning som förnyas minst 
vart fjärde år. Det finns dock inte något som hindrar att fullmäktige 
antar ett program fler än en gång under samma mandatperiod, t.ex. 
om det skulle inträffa händelser som i grunden förändrar förutsätt-
ningarna för de långsiktiga ekonomiska målen. 
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3 § 

Programmet för god kommunal hushållning ska innehålla mål och riktlinjer för hur god 
kommunal hushållning enligt 1 § kan nås.  

Programmet ska minst innehålla mål för 
1. årets resultat, 
2. soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
3. självfinansieringsgrad av investeringar, och 
4. låneskuld. 
Programmet ska minst innehålla riktlinjer för 
1. tillåten risk vid placering och upplåning, och  
2. hantering av och tillåtna ändamål för användning av medel ur en resultatreserv 

enligt 14 a §, om kommunen eller regionen har inrättat en sådan.  
Programmet ska vidare innehålla en beskrivning av de konsekvenser för verksam-

heten som följer av målen enligt andra stycket. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 och 
7.3. 

I första stycket regleras programmet för god kommunal hushåll-
ning som ska innehålla mål och riktlinjer för hur god kommunal hus-
hållning enligt 1 § kan nås. Målen och riktlinjerna i programmet ska 
vara av framåtblickande karaktär och ta sikte på olika aspekter inom 
ramen för god kommunal hushållning, framför allt kommunens eller 
regionens ekonomiska styrning och förvaltning. Uppräkningen av 
kraven på programmets innehåll i andra till fjärde styckena är inte 
avsedd att vara uttömmande vilket innebär att programmet också får 
innehålla andra mål, riktlinjer och ställningstaganden än de som följer 
av paragrafen.  

I andra stycket regleras programmets innehåll i fråga om vilka obli-
gatoriska mål som ska ingå i programmet och som kommuner och 
regioner också ska ange målnivåer för. Detta innefattar inget krav på 
vilken målnivå som kommuner och regioner ska ange, eftersom dessa 
behöver anpassas till lokala förutsättningar och prioriteringar. Målen 
uttrycks genom nyckeltal: 

Målet Årets resultat definieras genom nyckeltalet: Årets resultat 
som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning.  

Målet Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförplikt-
elser definieras genom nyckeltalet: Eget kapital minskat med ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala tillgångar.  
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Målet Självfinansieringsgrad av investeringar definieras genom 
nyckeltalet: Årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat med 
årets nettoinvesteringar. 

Målet Låneskuld definieras genom nyckeltalet: Låneskuld som an-
del av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

Exempel på andra mål som kommuner och regioner kan välja att 
inkludera i programmet är t.ex. mål som visar betalningsberedskap 
eller överskottslikviditet och mål för ekonomisk buffert för oförut-
sedda händelser. 

I tredje stycket regleras programmets innehåll i fråga om vilka rikt-
linjer som minst ska ingå i programmet. Riktlinjerna ska avse tillåten 
risk vid placering och upplåning, dvs. förvaltningen av medel, samt 
hantering och användning av resultatreserver.  

Riktlinjer för tillåten risk vid placering och upplåning ska inne-
hålla ställningstaganden till bl.a. värdering, hantering och begräns-
ning av olika finansiella risker samt beskrivning av valda strategier 
och tekniker för att minska olika finansiella och operationella risker.  

I de fall en kommun eller en region har valt att inrätta en resultat-
reserv så ska programmet innehålla riktlinjer för hantering av resultat-
reserven och för vilka ändamål som användning av medel ur resultat-
reserven är tillåtna. Riktlinjer för resultatreserven kan ange vilka behov 
resultatreserven ska tillgodose, t.ex. om resultatreserven ska användas 
för att täcka höga på förhand planerade kostnader enskilda år som 
exempelvis uppstår till följd av omstrukturering av verksamheten. 
Andra exempel på när resultatreserven kan användas är vid oförut-
sedda utgiftsökningar eller intäktsbortfall, så länge det inte bedöms 
motverka möjligheten att uppnå god kommunal hushållning. 

Programmet kan även innehålla andra riktlinjer, t.ex. riktlinjer 
som tar sikte på hur de i programmet angivna målen ska nås, rikt-
linjer för planerings- och uppföljningsprocesserna, riktlinjer för resul-
tathantering mellan år eller för in- och utlåning inom den kommu-
nala koncernen. 

I fjärde stycket regleras att programmet ska innehålla en beskriv-
ning av de konsekvenser för verksamheten som följer av de obliga-
toriska mål som ingår i programmet, dvs. målen avseende årets resul-
tat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 
självfinansieringsgrad av investeringar, och låneskuld. Detta innebär 
att varje kommun och region utifrån sina egna förutsättningar ska 
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ange konsekvenserna för verksamheten som följer av dessa mål som 
formuleras för ekonomin. Detta kan exempelvis innefatta frågor om 
effektivitet, konsekvenser för verksamhetens dimensionering och 
utveckling i förhållande till de ekonomiska ramarna samt behov av 
prioriteringar, uppföljning och kontroll. Vidare kan ställning tas till 
frågor rörande styrningen av de kommunala företagen.  

5 § 

Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 
Budgeten ska upprättas så att balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är positivt. 
Undantag från andra stycket får göras om kommunen eller regionen har en stark 

finansiell ställning. 
Om undantag med hänvisning till en stark finansiell ställning enligt tredje stycket 

har gjorts ska upplysning om detta lämnas i budgeten. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.1, 6.4.2 och 6.4.7. 

Första stycket motsvarar nuvarande 11 kap. 5 § första stycket. 
I andra stycket har ett tillägg gjorts om vilket resultatbegrepp som 

utgör utgångspunkt för hur budgeten ska upprättas. Budgeten ska 
upprättas så att balanskravsresultatet är positivt. Begreppet balans-
kravsresultatet avser den definition som följer av 11 kap. 10 § LKBR.  

I tredje stycket regleras under vilka förutsättningar som undantag 
får göras från kravet på att upprätta en budget med ett positivt balans-
kravsresultat. Undantag får göras om kommunen eller regionen har 
en stark finansiell ställning.  

En stark finansiell ställning kan anses föreligga om följande två 
förutsättningar är uppfyllda samtidigt: Kommunens eller regionens 
soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtagande före 1998 
överstiger 50 procent och kommunen eller regionen har en finansiell 
buffert, dvs. ett positivt netto av likvida medel, placeringar, låne-
fordringar och låneskuld. Storleken på den finansiella bufferten bör 
möjliggöra att samtliga framtida investeringar i treårsplanen kan finan-
sieras med egna medel.  

I fjärde stycket, som är nytt, regleras krav på att kommuner och 
regioner som valt att inte upprätta en budget med ett positivt balans-
kravsresultat med hänvisning till en stark finansiell ställning, ska lämna 
upplysning i budgeten om detta. 
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6 §  

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Budgeten ska vidare innehålla  
1. en resultaträkning, 
2. en balansräkning, 
3. en balanskravsutredning,  
4. en kassaflödesanalys, och 
5. en sammanställning av budgeten för den löpande verksamheten och investerings-

verksamheten.  
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret och en 

plan för ekonomin under en period av tre år där budgetåret alltid ska vara periodens 
första år.  

Planerna ska innehålla mål för planperioderna som utgår från programmet för god 
kommunal hushållning enligt 3 §.  

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.1, 6.7.2 och 7.3. 

I första stycket har kraven på att det av budgeten ska framgå hur 
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 
beräknas vara vid budgetårets slut tagits bort och ersatts med krav 
på att budgeten ska ha ett innehåll som har en tydlig koppling till 
årsredovisningens innehåll och utformning.  

Budgeten ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning. 
Resultat- och balansräkningens uppställningsform regleras i 5 kap. 
2 § och 6 kap. 2 § LKBR. Budgeten ska vidare innehålla en balans-
kravsutredning, uppställningsformen för denna regleras i 11 kap. 
10 § LKBR. Därutöver ska budgeten innehålla en kassaflödesanalys 
och en sammanställning av budgeten för den löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten. Vad gäller kassaflödesanalysen samt 
drifts- och investeringsredovisning finns det exempel på hur dessa 
kan ställas upp i rekommendationer från det normgivande organet 
inom kommunal redovisning. Dessa exempel syftar till att underlätta 
tillämpning av rekommendationerna, men utgör inte en del av nor-
meringen. Även planen för ekonomin under en period av tre år som 
ska ingå i budgeten kan ha motsvarande innehåll och uppställning, 
detta är dock inte ett krav.  

Begreppsanvändningen i andra stycket har justerats utifrån de för-
ändringar som föreslås angående kravet på god kommunal hushåll-
ning och antagandet av ett program för god kommunal hushållning 
samt vissa lagtekniska överväganden. 

Tredje stycket har ändrats utifrån förändringarna i andra stycket. 
I stycket uppställs krav på att budgeten ska innehålla mål för verk-
samheten respektive ekonomin för planperioderna, dvs. på ett re-
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spektive tre år. Planerna på ett och tre år ska utgå från programmet 
för god kommunal hushållning. Detta innebär bl.a. att de mål som 
uppställs i planerna i budgeten ska understödja det tioåriga perspek-
tiv som framgår av programmet för god kommunal hushållning. 
Bland annat ska de målen ligga i linje med de nivåer för årets resultat, 
soliditet, självfinansieringsgrad av investeringar och låneskuld som 
lagts fast i de obligatoriska målen i programmet. 

6 a § 

I budgeten ska en samlad bedömning göras av ekonomin under budgetåret för en sådan 
kommunal koncern som avses i 2 kap. 6 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.7.3. 

Av paragrafen följer att det i budgeten ska göras en samlad be-
dömning av ekonomin under budgetåret för den kommunala koncer-
nen. En samlad bedömning av ekonomin kan exempelvis innebära att 
en uppskattning görs av resultat, soliditet och låneskuld i den kom-
munala koncernen, utifrån vid tidpunkten känd information, men 
utan krav på fullständiga resultat- och balansräkningar. En samlad 
bedömning av ekonomin är alltså inte liktydigt med de krav som 
uppställs avseende innehållet i de sammanställda räkenskaperna i års-
redovisningen enligt 12 kap. LKBR. En samlad bedömning för den 
kommunala koncernen kan göras för fler än ett år, dvs. på motsva-
rande sätt som den treårsplan för ekonomin som gäller för kommu-
nens eller regionens budget i övrigt. Detta är dock inte ett krav. Den 
samlade bedömningen av ekonomin ska omfatta den kommunala kon-
cernen enligt den definition som följer av 2 kap. 6 § LKBR, vilken 
innefattar kommunen eller regionen tillsammans med de kommunala 
koncernföretagen enligt definitionen i 2 kap. 5 § LKBR. 

12 § 

Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under 
de närmast följande tre åren. Om det finns särskilda skäl får tiden för reglering av ett 
negativt balanskravsresultat förlängas till de närmast följande sex åren.  

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske. 
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Reglering av negativa balanskravsresultat ska ske i budgeten senast det tredje året 
eller senast det sjätte året, om det finns särskilda skäl, efter det år då det negativa balans-
kravsresultatet uppkom. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.3 och 7.3. 

Första stycket innehåller ett tillägg om att, i de fall det finns sär-
skilda skäl, får tiden för reglering av ett negativt balanskravsresultat 
förlängas från tre upp till sex år efter att det negativa balanskravs-
resultatet uppkom.  

Särskilda skäl tar sikte på sådana situationer då det uppkommer 
negativa balanskravsresultat som inte kan anses rimliga att reglera 
inom tre år. Exempelvis kan det röra sig om betydande och akuta 
ekonomiska problem i de kommunala företagen eller då kostnader 
uppstår vid större och mer genomgripande omstruktureringsåtgär-
der som inte är möjliga att hantera på bara tre år. Vidare kan det vara 
oförutsedda, isolerade händelser som leder till stora ekonomiska 
problem vilka tar lång tid att komma tillrätta med utan att undvika 
kraftiga neddragningar av den kommunala kärnverksamheten. En 
reglering av ett negativt balanskravsresultat bör dock ske så snart 
som möjligt och det kan inte anses vara förenligt med kravet på god 
kommunal hushållning att inte reglera negativa balanskravsresultat 
om det, helt eller delvis, finns en sådan möjlighet. 

Andra stycket har justerats språkligt. 
I tredje stycket har ett tillägg gjorts avseende tidpunkten för reglering 

av negativa balanskravsresultat utifrån tillägget i första stycket om 
en förlängd tid för reglering av negativa balanskravsresultat på sex år.  

13 § 

Undantag från krav på reglering av ett negativt balanskravsresultat enligt 12 § första 
stycket får göras om kommunen eller regionen har en stark finansiell ställning. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.3 och 7.3. 

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar som undantag 
får göras från kravet på att reglera ett negativt balanskravsresultat. 
Undantag från kravet på att reglera ett negativt balanskravsresultat 
får göras om kommunen eller regionen har en stark finansiell ställ-
ning. Innebörden av stark finansiell ställning är densamma som i 
11 kap. 5 § tredje stycket. 
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14 a § 

Kommuner och regioner får till en resultatreserv reservera medel som får användas i 
enlighet med riktlinjerna för resultatreserv i programmet för god kommunal hushållning 
enligt 3 § tredje stycket 2.  

Reservering får göras om kommunen eller regionen  
1. har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, 

och  
2. inte har negativa balanskravsresultat enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning från tidigare räkenskapsår att reglera. 
Reservering får göras av den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 

11 kap. 10 § lagen om kommunal bokföring och redovisning som överstiger två procent 
av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-
ning. 

Reservering får göras om resultatreserven efter reserveringen högst uppgår till ett 
totalt belopp som motsvarar fem procent av summan av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.5.3 och 6.5.5. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om resultatreserv.  
I första stycket ges kommuner och regioner möjlighet att reservera 

medel till en resultatreserv. Medel ur resultatreserven får användas i 
enlighet med de riktlinjer för hantering och ändamål som fullmäk-
tige beslutat om i programmet för god kommunal hushållning.  

I andra stycket anges vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda 
för att en kommun eller en region ska få göra en reservering. Kom-
munen eller regionen ska ha ett positivt eget kapital inklusive an-
svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Vidare får kommunen 
eller regionen inte ha negativa balanskravsresultat från tidigare räken-
skapsår som ännu inte har reglerats. Beslut om användning av medel 
från eller reservering av medel till resultatreserven bör först och 
främst ske i samband med upprättande av budget. Det är dock även 
möjligt att besluta om användning av medel eller reservering till 
resultatreserven i samband med årsbokslutet då den slutliga använd-
ningen av reserven fastställs.  

I tredje stycket anges till vilket belopp en reservering högst får 
göras. Reservering får göras av den del av årets resultat efter balans-
kravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § LKBR som överstiger två procent 
av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. 
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I fjärde stycket anges vilket belopp resultatreservens högst får 
uppgå till. Kommuner och regioner får endast reservera medel till 
resultatreserven om den, efter reservering, högst uppgår till ett be-
lopp som motsvarar fem procent av summan av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

15 §  

Om fullmäktige beslutar om en kostnad eller en utgift under löpande budgetår, ska 
beslutet också innefatta en anvisning om hur dessa ska finansieras.  

Om fullmäktige beslutar om en kostnad eller utgift som inte finansieras inom ramen 
för budgeterat balanskravsresultat enligt 5 § andra stycket ska en reviderad budget fast-
ställas. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.4. 

I första stycket har ett tillägg gjorts om att även beslut om kost-
nader under löpande budgetår ska innefatta en anvisning om hur 
dessa ska finanserias. Tillägget förtydligar att både drift och invester-
ingar omfattas. En utgift uppstår vid anskaffning medan en kostnad 
uppstår vid förbrukning. En kostnad är således en periodiserad ut-
gift. För en resurs som kan brukas över flera år skiljer sig utgifter och 
kostnader åt, och det är bara kostnaden som påverkar årets resultat.  

I andra stycket, som är nytt, regleras vad följden blir om fullmäk-
tige fattar beslut om en kostnad eller utgift som inte finansieras inom 
ramen för budgeterat balanskravsresultat. Ett sådant beslut innebär 
att en revidering av budgeten måste göras, dvs. fullmäktige ska fast-
ställa en ändringsbudget som ger en översikt av ekonomin för kom-
munen eller regionen. 

En reviderad budget krävs dock inte för nya kostnads- och utgifts-
beslut som medför att det budgeterade balanskravsresultatet är oför-
ändrat. En tillkommande utgift eller kostnad kan t.ex. finansieras 
med en motsvarande minskning av kostnaderna på ett annat område. 
Alternativt kan ett kvarstående utrymme i en beslutad buffert använ-
das. Kostnader kan vidare finansieras med tillkommande intäkter ut-
över budget, exempelvis resultatet av en ny skatteintäktsprognos, ett 
nytt eller utökat bidrag eller en ny eller höjd taxa eller avgift.   
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16 § 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättas enligt 13 kap. 1 § 
lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

Styrelsen ska överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer inför be-
handling i fullmäktige senast vid utgången av juni månad. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.9. 

Första stycket motsvarar nuvarande 11 kap. 16 §.  
I andra stycket anges tidpunkten för när styrelsen ska överlämna 

delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Tidpunkten har ändrats 
så att överlämningen ska ske i tid till behandlingen av delårsrapporten 
i fullmäktige som ska äga rum senast vid utgången av juni månad. 
Sammantaget med de krav som uppställs i 13 kap. 1 § LKBR avse-
ende vilken tidsperiod som delårsrapporten ska omfatta, innebär detta 
att delårsrapporten kan omfatta tre, fyra eller fem månader beroende 
på vad som fungerar i den enskilda kommunens eller regionens be-
redningsprocess.  

16 a § 

Om delårsrapporten visar betydande budgetavvikelser ska fullmäktige anta en åtgärds-
plan för hur dessa ska hanteras. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.7.10. 

Av paragrafen följer att om betydande budgetavvikelser kan 
identifieras i delårsrapporten ska fullmäktige anta en åtgärdsplan för 
hur dessa ska hanteras. En åtgärdsplan bör syfta till att säkerställa att 
åtgärder kan verkställas så fort som möjligt, t.ex. för att verksam-
heter inte ska fortsätta att gå med underskott. Vad som utgör en 
betydande budgetavvikelse kan variera utifrån förutsättningarna i 
enskilda kommuner och regioner. Detta, dvs. vad som ska anses ut-
göra en betydande budgetavvikelse, är något som kommunen eller 
regionen kan ta ställning till inom ramen för programmet för god 
kommunal hushållning.   
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18 § 

Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna sin redovisning till styrel-
sen av de medel som nämnderna har förvaltat under föregående budgetår. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3. 

Paragrafen har justerats språkligt och begreppet medelsförvaltning 
har tagits bort.  

21 §  

Fullmäktige beslutar om godkännande av årsredovisningen.  
Årsredovisningen får godkännas om resultaträkning och balansräkning är rättvisande.  
Beslut om godkännande av årsredovisningen ska motiveras. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.5, 6.7.7. 

Första stycket har justerats språkligt.  
I andra stycket, som är nytt anges under vilka förutsättningar som 

fullmäktige får besluta om godkännande av årsredovisningen. Inför 
godkännande av årsredovisningen ska fullmäktige ta ställning till om 
resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen är rättvis-
ande. Ett godkännande av årsredovisningen innebär alltså inte endast 
att processen för behandlingen av årsredovisningen är avslutad utan 
innefattar också ett ställningstagande till om resultaträkningen och 
balansräkningen i årsredovisningen är rättvisande. I detta ingår bl.a. 
en bedömning av om en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
och kommunens eller regionens ekonomiska ställning ges, dvs. om 
det utifrån innehållet i och utformningen av resultat- och balans-
räkning finns förutsättningar för att årsredovisningen ska kunna ge 
en rättvisande bild enligt 4 kap. 3 § LKBR samt om övriga tillämpliga 
bestämmelserna i LKBR har iakttagits.  

Som en följd av att fullmäktiges beslut om godkännande av års-
redovisningen förutsätter att resultaträkningen och balansräkningen är 
rättvisande kan fullmäktiges beslut prövas inom ramen för en laglig-
hetsprövning utifrån prövningsgrunden i 13 kap. 8 § första stycket 4 
dvs. om beslutet strider mot lag eller annan författning. Detta kan 
innebära en prövning av om resultaträkningen och balansräkningen 
har upprättats enligt LKBR.  

I tredje stycket, som är nytt, anges att fullmäktiges beslut om god-
kännande av årsredovisningen ska motiveras. En sådan motivering kan 
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innefatta ett ställningstagande till revisorernas uttalande i revisions-
berättelsen om huruvida resultaträkning och balansräkningen är rätt-
visande. Fullmäktige kan välja att besluta i enligt med revisorernas 
uttalande i revisionsberättelsen eller att bortse från revisorernas be-
dömning av om resultaträkningen och balansräkning är rättvisande. 
Omfattningen av motiveringen får bedömas utifrån förhållandena i 
det enskilda fallet. Om fullmäktige beslutar att avvika från revisio-
nens uttalande bör det framgå vilka bedömningar och eventuella nya 
omständigheter som motiverar fullmäktiges beslut. 

21 a §  

Fullmäktige ska vid samma sammanträde först besluta om godkännande av årsredo-
visningen enligt 21 § och därefter om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.8.3. 

Paragrafen, som är ny, motsvarar delvis nuvarande 11 kap. 21 § 
och reglerar vid vilket tillfället som fullmäktige ska besluta om god-
kännande av årsredovisningen. Fullmäktige ska först besluta om god-
kännande av årsredovisningen och därefter om ansvarsfrihet enligt 
5 kap. 24 §. Paragrafen innehåller ett tillägg om att dessa två beslut 
ska fattas vid samma sammanträde. Det är alltså inte möjligt att be-
sluta om godkännande av årsredovisningen vid ett tidigare samman-
träde än vid det sammanträde då frågan om ansvarsfrihet behandlas. 

12 kap. Revision  

1 §  

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verk-
samhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmanna-
revisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2–6 §§, även verksamheten 
i de juridiska personerna. 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande, om den 
ekonomiska förvaltningen bedrivs i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 11 kap. och 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcklig.   
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Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols 
avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden 
efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna 
skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock avstå från att an-
mäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger 
en sådan misstanke. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.8.1. 

Andra stycket innehåller ett tillägg om att revisorerna ska pröva 
om den ekonomiska förvaltningen bedrivs i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i 11 kap. och de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt. Granskningen av regelefterlevnaden inom den ekonomiska 
förvaltningen utgör ett komplement till revisorernas befintliga upp-
drag att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Ekonomistyrning 
och redovisningsfrågor har många beröringspunkter, bl.a. avseende 
tillämpningen av balanskravet, varför en sammanhållen granskning 
av både räkenskaper och ekonomisk förvaltning i övrigt är viktig.  

Granskningen bör i första hand ta sikte på sådana krav av mer 
objektiv art som uppställs inom ramen för 11 kap. om Ekonomisk 
förvaltning. Det kan t.ex. handla om de krav som ställs på program-
met för god kommunal hushållning och om den ekonomiska styr-
ningen utformas i enlighet med dessa, om balanskravet med tillämp-
liga undantag tillämpas korrekt, om kraven kring reglering av ett 
negativt balanskravsresultat tillämpas enligt intentionerna och om 
reglerna som omgärdar resultatreserven iakttas. Bestämmelserna i 
11 kap. kommunallagen ger fullmäktige ett relativt stort utrymme 
att utforma den ekonomiska styrningen och förvaltningen genom 
beslut om lokala mål och riktlinjer. Därför ska revisionens gransk-
ning av regelefterlevnaden inom den ekonomiska förvaltningen även 
innefatta en kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Första och tredje stycket motsvarar nuvarande 12 kap. 1 § första 
och tredje stycket. 

2 §  

Revisorerna ska bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige 
inför behandlingen av årsredovisningen.  
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Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.11. 
Paragrafen reglerar revisorernas uppdrag att bedöma om resultaten 

i årsredovisningen är förenliga med de mål som fullmäktige har be-
slutat och att en skriftlig bedömning om detta ska lämnas till full-
mäktige. Kravet på att revisorerna även ska göra motsvarande bedöm-
ning avseende delårsrapporten har tagits bort. Vidare har kravet på 
att revisorernas skriftliga bedömning avseende delårsrapporten ska 
lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten tagits 
bort. 

13 §  

Anmärkningar får riktas mot 
1. nämnder och fullmäktigeberedningar, och 
2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.  
Anledningen till anmärkningen ska anges i revisionsberättelsen. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3. 

Paragrafen har justerats redaktionellt och nuvarande tredje stycket 
har flyttats till den nya 12 kap. 13 a § 4. 

Första och andra stycket motsvarar nuvarande 12 kap. 13 § första 
och andra stycket.  

13 a §  

Revisionsberättelsen ska innehålla ett särskilt uttalande  
1. om det finns negativa balanskravsresultat att reglera, 
2. om det finns negativa balanskravsresultat att reglera utifrån särskilda skäl enligt 

11 kap. 12 §, 
3. om huruvida resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen är rätt-

visande, och  
4. om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.7.5, 6.7.6, 6.8.2 och 7.3.  

I paragrafen regleras revisionsberättelsens innehåll.  
Enligt första punkten ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt 

uttalande om det finns negativa balanskravsresultat att reglera. 
Enligt andra punkten ska revisionsberättelsen innehålla ett sär-

skilt uttalande om huruvida det finns negativa balanskravsresultat att 
reglera utifrån särskilda skäl, dvs. om fullmäktige har åberopat sär-
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skilda skäl för att kunna förlänga tiden för reglering av ett negativt 
balanskravsresultat till senast sex år efter det år då det negativa balans-
kravsresultatet uppkom.  

Enligt tredje punkten ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt 
uttalande om huruvida revisorerna vid sin granskning av resultaträk-
ningen och balansräkningen i årsredovisningen anser att dessa är rätt-
visande. I detta ingår bl.a. en bedömning av om en rättvisande bild 
av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekono-
miska ställning ges, dvs. om det utifrån innehållet i och utformningen 
av resultat- och balansräkning finns förutsättningar för att årsredo-
visningen ska kunna ge en rättvisande bild enligt 4 kap. 3 § LKBR 
samt om övriga tillämpliga bestämmelserna i LKBR har iakttagits. 
Revisorerna kan utifrån detta uttalande välja om de rekommenderar 
fullmäktige att godkänna årsredovisningen eller inte. Revisorernas 
uttalande om resultat- och balansräkningen i årsredovisningen är 
rättvisande utgör ett underlag inför fullmäktiges ställningstagande 
i frågan inför beslut om godkännande av årsredovisningen.  

Fjärde punkten motsvarar nuvarande 12 kap. 13 § tredje stycket. 

13 kap. Laglighetsprövning  

8 §  

Ett överklagat beslut ska upphävas, om 
1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styck-

ena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatreserv enligt 
14 a §.  

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5.7. 

Andra stycket anpassas utifrån införandet av resultatreserver i 11 kap. 
14 a § som ersätter resultatutjämningsreserver enligt nuvarande 11 kap. 
14 §. 

Första och tredje stycket motsvarar nuvarande 13 kap. 8 § första 
och tredje stycket.  
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv gäller 11 kap. 14 § 

första stycket i sin äldre lydelse till och med 31 december 2032. 
3. Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 

14 § i sin äldre lydelse, ska programmet för god kommunal hushållning enligt 11 kap. 
3 § omfatta hanteringen av resultatutjämningsreserven.  

4. Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 14 § 
i sin äldre lydelse, ska balanskravsresultatet i 11 kap. 5 § andra stycket beräknas 
enligt följande: Årets resultat efterbalanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, med justering för förändring 
av resultatreserven enligt 11 kap. 14 a § och med förändring av resultatutjämnings-
reserven enligt 11 kap. 14 § i sin äldre lydelse.  

5. För beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv enligt 
11 kap. 14 § i sin äldre lydelse, gäller bestämmelsen i 13 kap. 8 § andra stycket i sin 
äldre lydelse.  

 
Enligt bestämmelsen i första punkten träder lagen i kraft den 1 januari 
2023. 

I andra punkten anges att om kommuner och regioner har en 
resultatutjämningsreserv gäller 11 kap. 14 § första stycket i sin äldre 
lydelse till och med 31 december 2032. Detta innebär att de kom-
muner och regioner som avsatt medel i en resultatutjämningsreserv 
innan bestämmelsen i 11 kap. 14 § upphävdes får använda de medel 
som finns i resultatutjämningsreserven för att utjämna intäkter över 
en konjunkturcykel under en tioårsperiod.  

I tredje punkten anges att om kommuner och regioner har en resul-
tatutjämningsreserv ska programmet för god kommunal hushållning 
omfatta hanteringen av denna. Det innebär att de kommuner och 
regioner som reserverat medel i en resultatutjämningsreserv innan 
bestämmelsen i 11 kap. 14 § upphävdes, ska inkludera hanteringen 
av resultatutjämningsreserven i sitt program för god kommunal hus-
hållning.  

I fjärde punkten anges att om en kommun eller en region har en 
resultatutjämningsreserv ska balanskravsresultatet vid upprättande 
av budget enligt 11 kap. 5 § andra stycket beräknas utifrån årets re-
sultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § LKBR, med 
justering för förändring av resultatreserven enligt 11 kap. 14 a § och 
med förändring av resultatutjämningsreserven enligt 11 kap. 14 § i 
sin äldre lydelse. 
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I femte punkten anges att för beslut om att använda medel från en 
resultatutjämningsreserv gäller bestämmelsen i 13 kap. 8 § andra 
stycket. Det innebär att beslut om att ianspråkta resultatutjämnings-
reserver undantas prövning enligt prövningsgrunderna enligt 13 kap. 
8 § första stycket 3 och 4.  

10.2 Förslaget till ändringar i lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning  

5 kap. Resultaträkning  

2 a §  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § 
ska anges i direkt anslutning till posten årets resultat i resultaträkningen enligt 2 §. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.4.6. 

I paragrafen regleras att årets resultat efter balanskravsjusteringar 
och balanskravsresultatet ska redovisas i direkt anslutning till posten 
årets resultat i resultaträkningen. Detta innebär att resultatet av balans-
kravsutredningen enligt 11 kap. 10 § för dels årets resultat efter balans-
kravsjusteringar, dels balanskravsresultatet ska följa direkt efter raden 
för årets resultat i uppställningen för resultaträkningen enligt 5 kap. 
2 §. Även fortsättningsvis redovisas balanskravsutredningen i sin hel-
het i förvaltningsberättelsen enligt 11 kap. 10 §.  

6 kap. Balansräkning  

2 §  

Balansräkningen ska ställas upp i följande form. 
 
TILLGÅNGAR 
 
A. Anläggningstillgångar 
I. Immateriella anläggningstillgångar 
II. Materiella anläggningstillgångar 
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
2. Maskiner och inventarier 
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 
III. Finansiella anläggningstillgångar  
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B. Bidrag till infrastruktur 
 
C. Omsättningstillgångar 
I. Förråd m.m. 
II. Fordringar 
III. Kortfristiga placeringar 
IV. Kassa och bank 

 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
A. Eget kapital 
I. Årets resultat 
II. Resultatreserv 
III. Övrigt eget kapital 
 
B. Avsättningar 
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
II. Andra avsättningar 
 
C. Skulder 
I. Långfristiga skulder 
II. Kortfristiga skulder 
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 
2. Ansvarsförbindelser 
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 
b) Övriga ansvarsförbindelser 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5.6. 

I paragrafen regleras i vilken form som kommuners och regioners 
balansräkning ska ställas upp. I uppställningen av balansräkningen har 
posten Resultatutjämningsreserver ersatts av posten Resultatreserver och 
paragrafen har anpassats utifrån införandet av resultatreserver i 11 kap. 
14 a § kommunallagen som ersätter resultatutjämningsreserver enligt 
nuvarande 11 kap. 14 § kommunallagen. 

11 kap. Förvaltningsberättelse 

8 §  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om planerna och målen för 
verksamheten och ekonomin enligt 11 kap. 6 § andra och tredje styckena kommunal-
lagen (2017:725) har uppnåtts och följts samt om utfallet av dessa är förenligt med 
programmet för god kommunal hushållning enligt 11 kap. 3 § samma lag.  
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Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.1. 
I paragrafen regleras kravet på utvärdering i förvaltningsberättelsen 

avseende kopplingen mellan mål och planer i budgeten och program-
met för en god kommunal hushållning. Paragrafen har anpassats ut-
ifrån de förändringar som görs i 11 kap. 6 § andra och tredje styckena 
kommunallagen. 

10 §  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balans-
kravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultatreserven 
(balanskravsresultat). 

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beaktas vid beräk-
ningen av årets resultat:  

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god kommunal hus-
hållning,  

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med 
god kommunal hushållning,  

3. orealiserade vinster och förluster i värdepapper,  
4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper, 
5. exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar, och 
6. ökning eller minskning av pensionsförpliktelser till följd av ändring av livs-

längdsantaganden eller diskonteringsränta. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.5. 

Första stycket har anpassats utifrån införandet av resultatreserver 
i 11 kap. 14 a § kommunallagen som ersätter resultatutjämnings-
reserver enligt nuvarande 11 kap. 14 § kommunallagen. 

Andra stycket har dels anpassats utifrån de förändringar som görs 
i 11 kap. 1 § kommunallagen genom införandet av begreppet god 
kommunal hushållning, dels införs två nya justeringsposter i balans-
kravsutredningen.  

I andra stycket femte punkten har justeringsposten Exploaterings-
bidrag, investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar lagts till vilket 
innebär att dessa bidrag ska räknas bort från årets resultat i balans-
kravsutredningen. Exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatu-
kostnadsersättningar är medel från privata aktörer och fastighets-
ägare, som erhållits genom försäljning eller gåva, ofta som ett led i 
en större affärsuppgörelse. Medlen är till stor del avsedda att an-
vändas för att finansiera investeringar i anläggningar och fastigheter. 
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Dessa anläggningar och fastigheter kan också vara förenade med 
framtida åtaganden i form av drifts- och underhållskostnader.  

Innan exploateringsbidrag, investeringsbidrag och gatukostnads-
ersättningar tas upp i balanskravsutredningen kan vissa kostnader få 
räknas bort. Sådana kostnader ska ha uppstått samma år som intäkten 
och ha en direkt koppling till denna, dvs. utgöra en förutsättning för 
den aktuella intäkten men inte tillföra ett bestående värde. Exempel 
på sådana kostnader kan vara nedskrivning av det bokförda värdet på 
den fastighet som ett exploateringsbidrag avser eller egna engångs-
kostnader för markberedning. En förutsättning bör dock vara att de 
aktuella kostnaderna inte ska aktiveras och skrivas av under en längre 
tidsperiod. 

I andra stycket sjätte punkten har justeringsposten Ökning eller 
minskning av pensionsförpliktelser till följd av ändring av livslängdsanta-
ganden eller diskonteringsränta lagts till vilket innebär att det som ingår 
i posten ska räknas bort från årets resultat i balanskravsutredningen.  

10 a §  

Upplysning ska lämnas om vilket ändamål som medel ur resultatreserv enligt 11 kap. 
14 a § kommunallagen (2017:725) har använts för. 

 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.5.4.  

I paragrafen införs ett krav på lämnande av upplysning i förvalt-
ningsberättelsen om för vilket ändamål som medel ur en resultat-
reserv enligt 11 kap. 14 a § kommunallagen har använts.  

11 §  

Om balanskravsresultatet enligt 10 § för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det i 
förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa balans-
kravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). 

Om en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska ske enligt 11 kap. 13 § 
kommunallagen, ska en upplysning lämnas om detta. 

En upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa balans-
kravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår att reglera. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.7. 

Första stycket motsvarar 11 kap. 11 § första stycket. Kravet på att i 
förvaltningsberättelsen ange när och på vilket sätt ett negativt balans-
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kravsresultat ska regleras kommer att omfatta 11 kap. 12 § kommunal-
lagen i dess nya lydelse. Detta innebär att både negativa balanskravs-
resultat som ska regleras inom tre år och negativa balanskravsresultat 
som ska regleras inom sex år omfattas av kravet på upplysning i för-
valtningsberättelsen. 

Andra stycket har anpassats utifrån ändringarna i 11 kap. 12–13 §§ 
kommunallagen. 

Tredje stycket motsvarar 11 kap. 11 § tredje stycket.  

13 kap. Delårsrapport 

1 §  

Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (delårsrapport) 
upprättas för ekonomin från räkenskapsårets början. En sådan rapport ska minst om-
fatta räkenskapsårets första tre månader. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.9. 

I paragrafen har den tidsperiod som delårsrapporten ska omfatta 
ändrats. Minst en delårsrapport ska minst omfatta räkenskapsårets 
första tre månader, dvs. månaderna januari, februari och mars.  

2 §  

Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.7.9. 

Paragrafen ändrats så att kravet på att delårsrapporten ska inne-
hålla en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse tas 
bort, kravet på att delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning 
kvarstår. Paragrafen har justerats redaktionellt.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Vid användning av medel från en resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 14 § 

kommunallagen (2017:725) i sin äldre lydelse, ska upplysning i förvaltningsberättelsen 
enligt 11 kap. 10 § innehålla dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta 
resultat med justering för förändring av resultatreserv enligt 11 kap. 14 a § kommunal-
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lagen och förändring av resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 14 § kommunallagen 
i sin äldre lydelse.  

3. Om kommuner och regioner har en resultatutjämningsreserv enligt 11 kap. 
14 § kommunallagen (2017:725) i sin äldre lydelse ska balansräkningen ställas upp 
enligt 6 kap. 2 § med följande tillägg under EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER, A. Eget kapital: IV Resultatutjämningsreserv. 

 
Enligt bestämmelsen i första punkten träder lagen i kraft den 1 januari 
2023. 

I andra punkten anges att vid användning av medel från en resultat-
utjämningsreserv ska upplysning i förvaltningsberättelsen innehålla dels 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med 
justering för förändring av resultatreserv och förändring av resultat-
utjämningsreserv. Detta innebär att kommuner och regioner som 
använder medel ur en resultatutjämningsreserv ska göra en justering 
för förändringen av denna vid beräkningen av balanskravsresultatet.  

I tredje punkten anges att om kommuner och regioner har en re-
sultatutjämningsreserv ska balansräkningen ställas upp med tillägget 
IV Resultatutjämningsreserv under EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER, A. Eget kapital.  

10.3 Förslaget till ändringar i lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

21 §  

Bestämmelserna i 8 kap. 14 § samt 11 kap. 1–3 §§, 5 § första och andra styckena, 
6, 15 och 22 §§ kommunallagen (2017:725) ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga 
om ekonomisk förvaltning i ett samordningsförbund. Det som där föreskrivs om 
kommun eller region ska gälla för ett samordningsförbund och det som föreskrivs 
för fullmäktige och styrelse ska gälla för förbundsstyrelsen. 

Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig 
i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4. 

I paragrafen har hänvisningen till 11 kap. 2–4 §§ kommunallagen 
tagits bort. En hänvisning till 11 kap. 2 och 3 §§ kommunallagen har 
införts.  
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10.4 Förslaget till ändringar i lag (1979:411) 
om ändringar i Sveriges indelning  
i kommuner och regioner 

3 kap. Indelningsdelegerade  

31 §  

I fråga om förvaltning av de medel som tillhandahålls indelningsdelegerade tillämpas 
bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 

1. mål för den ekonomiska förvaltningen i 11 kap. 1 §, 
2. avgifter i 2 kap. 5 och 6 §§, 
3. utgiftsbeslut under budgetåret i 11 kap. 15 §, och 
4. räkenskaper och årsredovisning i 11 kap. 17–19 §§ och 24 §. 
Då ska det som där sägs om 
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och 
3. nämnd i stället gälla utskott. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4. 

I första stycket har hänvisningen till 11 kap. 1 § första meningen 
kommunallagen ändrats till 11 kap. 1 § kommunallagen. Vidare har 
hänvisningen till 2 och 3 §§ kommunallagen i andra punkten, tagits 
bort.  

Andra stycket motsvarar 3 kap. 31 § andra stycket.  
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Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande av experten Hans Petersson 

Utredningen har gjort en bra genomlysning av de utmaningar som 
kommuner och regioner står inför när det gäller ekonomistyrning 
och vilka förändringar av regelverket som är lämpliga för att möta 
dessa. På de flesta punkter delar jag utredningens bedömningar och 
stödjer de förslag som tagits fram. Det finns dock några frågor där 
jag har en annan uppfattning om vad som är en lämplig väg framåt 
än den som redovisas i betänkandet. Det gäller framför allt reglerna 
kring balanskravet och resultatreserven.  

Jag delar inte utredningens förhållandevis positiva syn på balans-
kravets betydelse för den ekonomiska styrningen i kommuner och 
regioner. Min uppfattning är att balanskravet borde avskaffas, efter-
som det flyttar fokus från den mer ambitiösa målsättningen om god 
ekonomisk hushållning, som är grundläggande för att trygga fram-
tida generationers finansiella handlingsutrymme. Jag är dock med-
veten om att det inte har legat inom utredningens uppdrag att föreslå 
ett avskaffande av balanskravet och då menar jag att utredningen 
i stället borde ha föreslagit en högre resultatnivå för balanskravet. 
För att inte öka skuldsättningen alltför snabbt i kommunsektorn 
och i enskilda kommuner över en längre tidsperiod, borde nivån för 
balanskravet uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag. Utredningen resonerar om för- och nackdelar med en höjning 
av balanskravet, men gör en annan bedömning än jag av vilka slut-
satser som ska dras av de resonemangen. 

Utredningen föreslår att möjligheten att åberopa ”synnerliga skäl” 
för att inte återställa ett underskott ska tas bort ur regelverket. Det 
är bra. I stället föreslås dock att det ska var möjligt att förlänga åter-
ställandeperioden för underskott från 3 till 6 år, om särskilda skäl 
föreligger. Jag ställer mig tveksam till detta. Det finns en möjlighet 
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att det under sex år sker förändrade majoritetsförhållande i kommun-
fullmäktige och enligt min erfarenhet är det tveksamt om en ny politisk 
majoritet är beredd att hämta hem ett negativt balanskravsresultat 
som tidigare politisk majoritet har redovisat. Längsta återställnings-
tid bör därför vara tre år utan möjlighet till undantag. 

I balanskravsutredningen som ska redovisas i budgeten och årsredo-
visningen finns ett antal poster som elimineras från årets resultat för 
att komma fram till det s.k. balanskravsresultatet. Utredningen före-
slår två ytterligare sådana poster. Jag ställer mig tveksam till dessa, då 
det är otydligt hur de ska räknas fram. Det borde i stället vara färre 
justeringsposter och dessa bör vara tydligare definierade i balans-
kravsutredningen. 

I utredningen föreslås också två nya resultatrader som kopplar 
balanskravsutredningen till resultaträkningen. Jag tycker inte det är 
lämpligt. En resultaträkning och balanskravsutredning är två olika typer 
av rapporter med olika perspektiv som inte bör sammanblandas. En 
sammanblandning skapar otydlighet och försvårar en kvalitativ finan-
siell analys av en kommuns eller en regions utveckling och ställning. 

Utredningen förslår att den nuvarande resultatutjämningsreser-
ven tas bort och ersätts med en s.k. resultatreserv med ett bredare 
tillämpningsområde än den befintliga reserven. Min uppfattning är 
att resultatreserven inte behövs och att den dessutom ökar komplexi-
teten i ett regelverk som redan i dag gör det svårt för beslutsfattare 
och tjänstemän i kommuner och regioner att förstå och tolka den 
kommunala ekonomin. Med en resultatreserv bibehålls två resultat-
rader. Detta försvårar för beslutsfattarna att fatta rationella beslut 
som ökar effektiviteten i kommunsektorn. 

Det tyngsta skälet för att inte ha en resultatreserv är dock att den 
inte behövs. En kommun eller region, med en god och tydlig ekonomi-
styrning, bör bygga upp buffertar som krävs för att möta konjunk-
tursvängningar över tiden. Ett resultat på 3–5 procent i högkonjunk-
tur medger ett resultat på lägst 1 procent i lågkonjunktur, samtidigt 
som kommunens på långsiktiga finansiella handlingsutrymme för-
blir oförändrat. 

Min uppfattning är att utredningens uppdrag tydligare borde ha 
varit inriktat på förenkling av det nuvarande regelverket. Det optimala 
för en god ekonomistyrning hade varit att helt avskaffa balanskravet 
och resultatutjämningsreserven och i stället knyta någon form av lägsta 
godtagbara nivå mot god ekonomisk hushållning. Det hade skapat 
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en tydlighet och enkelhet som hade både gynnat den kommunala 
ekonomistyrningen och ansvarsutkrävandet. En sådan lösning ligger 
delvis utanför direktivens ram. Men även med de begränsningar som 
direktiven har medfört hade utredningen kunnat göra mer för att be-
gränsa den ”snårskog” av olika regelverk och resultatnivåer, som kom-
mer att skapa fortsatta svårigheter för våra förtroendevalda fritids-
politiker att förstå och tolka kommunal ekonomi. 
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Kommittédirektiv 2020:88 

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 

Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 2020 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för ekono-
misk förvaltning i kommunallagen (2017:725) utgör en bra grund för 
en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med 
utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar 
att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet 
regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. 

Utredaren ska bl.a. 

• föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket 
för balanskravet bör vara utformade, 

• undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd 
för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och 

• föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar 
för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och 
som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken. 

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021. 
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Samhällsekonomi och finanspolitiskt ramverk 

Kommunsektorn, dvs. kommuner och regioner, ansvarar för en stor 
del av den offentliga verksamheten i Sverige och har därför en bety-
dande roll i samhällsekonomin. Kommunsektorns utgifter motsvarar 
cirka hälften av den samlade offentliga sektorns utgifter. 

Riksdagen och regeringen har det yttersta ansvaret för samhälls-
ekonomin och den ekonomiska politiken. Staten har ett övergripande 
ansvar för att samtliga kommuner och regioner har förutsättningar 
och kapacitet som står i proportion till det samlade uppdraget. Sam-
spelet mellan staten och kommunsektorn behöver fungera på ett sätt 
som gagnar en sund samhällsekonomisk utveckling och som skapar 
goda förutsättningar för välfärd och ekonomisk tillväxt. 

Det finanspolitiska ramverket är ett antal mål och principer, bl.a. 
överskottsmålet som gäller för hela den offentliga sektorns finan-
siella sparande, som styr finanspolitikens utformning och som syftar 
till att finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar och transparent. 
Ramverket omfattar både staten och kommunsektorn. 

Ramverket för ekonomisk förvaltning 

Kommunerna och regionerna har genom den kommunala själv-
styrelsen stor frihet att själva besluta om hur deras verksamhet ska 
bedrivas och är ansvariga för resultat, kvalitet och innehåll. Det ger 
möjlighet till lokala anpassningar utifrån olika behov och förutsätt-
ningar. Av 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen framgår bl.a. att 
den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 

Enligt 14 kap. 4 § regeringsformen får kommuner och regioner ta 
ut skatt för skötseln av sina angelägenheter (jfr 1 kap. 7 § regerings-
formen). Denna beskattningsrätt utgör en viktig del av den kommu-
nala självstyrelsen och ger förutsättningar för kommunernas och 
regionernas finansieringsansvar för sina verksamheter. 

Skatteintäkterna utgör cirka två tredjedelar av kommunsektorns 
totala intäkter. Vidare utgör de generella och riktade statsbidragen 
en betydande del av finansieringen av kommunsektorns verksamhet. 
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet är utformat för att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regio-
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ner att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende 
av invånarnas inkomster eller andra strukturella förhållanden. 

Den ekonomiska förvaltningen för kommuner och regioner regleras 
i kommunallagen. Kommuner och regioner har utifrån detta ramverk 
generellt sett stora möjligheter att genom egna prioriteringar ut-
forma den ekonomiska styrningen på lokal nivå. 

Enligt balanskravet ska kommuner och regioner ha en budget i 
balans, vilket betyder att budgeten för nästa kalenderår (budgetår) 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (11 kap. 5 § 
kommunallagen). Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår 
är negativt, ska det som huvudregel regleras under de närmast följande 
tre åren. Detta balanskrav anger den lägsta godtagbara resultatnivån. 
Krav ställs också på att kommuner och regioner ska ha en god eko-
nomisk hushållning i sin verksamhet (11 kap. 1 § kommunallagen). 
Detta krav innebär att resultatet i kommuner och regioner i normal-
fallet bör ligga på en nivå som förstärker ekonomin. Kommuner och 
regioner har även möjlighet att under vissa förutsättningar reservera 
en del av sina överskott i goda tider och bygga upp lokala resultat-
utjämningsreserver (11 kap. 14 § kommunallagen). Medel i resultat-
utjämningsreserverna kan sedan tas i anspråk för att täcka under-
skott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. 

Kommunsektorns ekonomi 

Kommunsektorns ekonomi utgör en del av de offentliga finanserna 
och därför följer regeringen löpande upp kommunsektorns ekonomi 
och de eventuella finansiella och strukturella risker som kan finnas i 
sektorn. Den kommunalekonomiska utvecklingen redovisas i den 
ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Uppfölj-
ningen av kommunsektorns ekonomi visar att det trots flera år av 
god ekonomisk tillväxt finns vissa kommuner och regioner som är 
sårbara till följd av en ökad skuldsättning, ett utökat åtagande i sina 
bolag samt svårigheter att anpassa verksamheten till befolkningsänd-
ringar, som för vissa innebär en ökande och för andra en minskande 
befolkning. Det finns en stor spridning mellan de enskilda kommu-
nernas och regionernas ekonomi, exempelvis vad gäller resultat, skuld-
sättning och de kommunala bolagens ekonomi. 
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Av uppföljningen framgår vidare att vissa kommuner och regio-
ner budgeterar med ett underskott trots en redan svag ekonomi. Det 
finns också exempel på kommuner och regioner som budgeterat 
resultat på en otillräcklig nivå för att kunna möta oförutsedda hän-
delser. Detta tyder på att det finns kommuner och regioner som inte 
når kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. 

I dagsläget har dessutom följderna av sjukdomen covid-19 drabbat 
hela samhället, inte minst kommuner och regioner. Kommunsektorns 
skatteintäkter utvecklas inte i samma takt som tidigare och stora 
merkostnader uppstår. Det finns en risk att de kommuner och regio-
ner som redan innan krisen hade svag ekonomi kommer att se en 
ytterligare försvagning. 

Behovet av en utredning 

Kommuner och regioner har stor frihet att anpassa sin ekonomistyr-
ning utifrån lokala behov och förutsättningar. De ansvarar själva för 
hur deras verksamhet ska bedrivas och är ansvariga för resultat, kvalitet 
och innehåll. Det är viktigt att kommuner och regioner redovisar posi-
tiva resultat som stärker deras ekonomiska förutsättningar att bättre 
kunna hantera både långsiktiga utmaningar och akuta situationer. 

Kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning är gene-
rellt utformade och det finns ett stort utrymme för kommunalt 
självstyre. Detta innebär samtidigt att inga tydliga ramar ges för 
kommuner och regioner i detta avseende. Ett tydligt och stabilt ram-
verk för den kommunala sektorn, vilket innefattar bestämmelserna 
om den ekonomiska förvaltningen, är en viktig förutsättning för att 
kommuner och regioner ska bedriva en effektiv ekonomistyrning. 
En effektiv ekonomisk styrning innebär att ha väl avvägda mål och 
en god måluppfyllelse. Målen bör vara anpassade till de lokala förut-
sättningarna och utgå från gällande rätt. 

Statens uppföljning av kommunsektorns ekonomi visar att det 
finns ett antal kommuner och regioner som har en svag ekonomi 
trots flera år av gynnsamma ekonomiska förutsättningar med låg ränta, 
ökade skatteintäkter – till följd av en hög sysselsättning – och ökade 
generella statsbidrag. Djupgående ekonomiska problem kan vara en 
följd av ogynnsamma förutsättningar som är svåra att påverka genom 
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beslut på lokal nivå, men kan också vara ett tecken på en svag och 
ineffektiv styrning. 

Mot denna bakgrund finns det behov att göra en översyn av kom-
munallagens bestämmelser om ekonomisk förvaltning, i syfte att 
skapa ett ändamålsenligt utformat regelverk som å ena sidan ger till-
räckligt goda förutsättningar för kommuner och regioner att bedriva 
en effektiv ekonomisk styrning och å andra sidan är tillräckligt sty-
rande utifrån statens behov av att upprätthålla en långsiktigt hållbar 
finanspolitik. 

Uppdraget att utreda kommuners och regioners 
ekonomiska styrning 

God ekonomisk hushållning 

Kravet på god ekonomisk hushållning i 11 kap. 1 § kommunallagen 
är grundläggande för kommunernas och regionernas ekonomiska styr-
ning och omfattar allt från hur medel förvaltas till hur kommunen 
eller regionen valt att organisera sig. Det är därför viktigt att kravet 
är ändamålsenligt utformat och ger tillräcklig stadga åt den ekono-
miska styrning som kommuner och regioner själva är ansvariga för 
att bedriva. Som tidigare nämnts finns det delar av kommunsektorn 
som inte uppnår kravet på god ekonomisk hushållning. Exempelvis 
finns det kommuner och regioner som budgeterar otillräckliga resul-
tatnivåer och finansierar löpande verksamhet med inkomster från för-
säljning av tillgångar. Mot den bakgrunden finns anledning att över-
väga hur kravet på god ekonomisk hushållning bör vara utformat. 

Medelsförvaltningen är en viktig del av den ekonomiska styrningen 
i kommuner och regioner och omfattar såväl placering av likvida 
medel som upplåning. Enligt 11 kap. 2 § kommunallagen ska kom-
muner och regioner förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på 
god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Detta inne-
bär en balansgång mellan minimering av risk och strävandet efter en 
så god avkastning som möjligt. Detta kräver en effektiv ekonomi-
styrning och därför bör även medelsförvaltningen i kommuner och 
regioner ingå i översynen. 

Det är vanligt förekommande att kommuner och regioner använ-
der sig av olika typer av finansiella instrument för att få en god av-
kastning vid förvaltningen av medel, t.ex. för att säkra kommunens 
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eller regionens pensionsförpliktelser. Handel med vissa typer av finan-
siella instrument, t.ex. handel med derivat, kräver att säkerhet ställs. 
En särskild fråga är om detta skulle kunna omfattas av pantsättnings-
förbudet i 11 kap. 22 § kommunallagen och att kommuner och regio-
ner därmed är förhindrade att använda sig av dessa finansiella instru-
ment på samma villkor som andra aktörer. Detta kan t.ex. försvåra 
en effektiv upplåning. Det finns därmed anledning att se över pant-
sättningsförbudets utformning. 

Utredaren ska därför 

• föreslå hur kravet på god ekonomisk hushållning bör vara ut-
format, 

• föreslå hur bestämmelserna om medelförvaltning bör vara ut-
formade, 

• föreslå hur bestämmelserna om pantsättningsförbud bör vara ut-
formade, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Balanskravet och resultatutjämningsreserver 

Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet skadade de svenska 
statsfinanserna. Det genomfördes därför en rad åtgärder för att styra 
mot och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk 
politik. Det infördes ett mål för överskott i de offentliga finanserna 
och ett utgiftstak för staten. För den kommunala ekonomin infördes 
ett krav på att upprätta en budget i balans, vilket numera regleras i 
11 kap. 5 § kommunallagen. Dessa åtgärder bildar tillsammans det 
finanspolitiska ramverket. Det finanspolitiska ramverket ingår inte i 
översynen inom ramen för utredarens uppdrag. 

Införandet av balanskravet har satt fokus på de ekonomiska frå-
gorna och därmed har det också bidragit till en bättre ekonomisk 
styrning i kommuner och regioner. En risk med balanskravet är dock 
att det kan motverka sparande och leda till att kommuner och regio-
ner i stället väljer att förbruka tillgängliga medel för att undvika att 
medel låses fast i det egna kapitalet. Ett sådant agerande kan leda till 
att ekonomin urholkas på sikt och att det inte finns reserver för att 
möta framtida utmaningar. En annan risk med balanskravet är att det 
kan bidra till ett procykliskt agerande, dvs. ett agerande som för-
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stärker konjunktursvängningarna, med negativa effekter för sam-
hällsekonomin. Balanskravet kan under sämre tider tvinga fram åt-
stramningar i verksamheten, som i sin tur kan förstärka en konjunk-
turnedgång. Om verksamheten byggs ut kraftigt i högkonjunktur 
kan det också få en procyklisk effekt. 

Möjligheten att reservera medel i en resultatutjämningsreserv i 
11 kap. 14 § kommunallagen kan minska risken för en procyklisk 
politik förutsatt att reserven används på rätt sätt. Avsikten med resul-
tatutjämningsreserverna är att skapa förutsättningar för en mer stabil 
utveckling av kommunsektorns konsumtion och sysselsättning över 
en konjunkturcykel. Uppföljningen av kommunernas och regioner-
nas ekonomi visar att drygt hälften av kommunerna och ett fåtal av 
regionerna har valt att använda sig av resultatutjämningsreserver. Upp-
följningen har under senare år också visat på exempel där resultat-
utjämningsreserverna använts trots att det varit högkonjunktur. Re-
sultatutjämningsreserver kan vara ett bra verktyg för en effektiv och 
flexibel ekonomistyrning förutsatt att reserverna används på rätt 
sätt, dvs. inte för tillfälliga skattesänkningar eller utgiftsökningar. 

Balanskravet är och bör även fortsättningsvis vara en viktig ut-
gångspunkt för ekonomistyrningen i kommuner och regioner. Där-
för behöver balanskravet vara ändamålsenligt utformat och ange en 
lämplig nivå som möjliggör för kommunsektorn att möta framtida 
utmaningar. Den uppföljning som regeringen gör löpande visar att 
det finns kommuner och regioner som budgeterar med underskott, 
trots en redan svag ekonomi. Detta kan vara ett tecken på mer djup-
gående ekonomiska problem eller en ineffektiv styrning. Dessutom 
visar uppföljningen att det finns kommuner och regioner som an-
vänder sig av möjligheten att ange synnerliga skäl för att inte reglera 
negativa balanskravsresultat. Det är viktigt för den ekonomiska styr-
ningen att möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl, både vid upp-
rättande av budget och vid regleringen av ett negativt resultat, an-
vänds på rätt sätt och ligger i linje med god ekonomisk hushållning. 

Utredaren ska därför 

• föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat, 

• föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras, 
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• bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och 
lämna förslag på hur regelverket om resultatutjämningsreserver i 
övrigt bör vara utformat, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda behovet av vägledning och stöd 
för kommunsektorns ekonomistyrning 

För uppföljningen av finanspolitiken på nationell nivå ansvarar ett 
antal myndigheter under regeringen, t.ex. Ekonomistyrningsverket, 
Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet. Därutöver har Eko-
nomistyrningsverket bl.a. i uppdrag att utveckla den ekonomiska 
styrningen för statliga myndigheter samt göra analyser och progno-
ser för statens ekonomi. Det finns ingen statlig myndighet med mot-
svarande vägledningsansvar för kommuner och regioner. Detta trots 
att kommunsektorns ekonomi utgör en del av det finanspolitiska 
ramverket. Kommuner och regioner är i dessa frågor hänvisade till 
den kompetens och de resurser som finns inom den egna organisa-
tionen eller hos externa aktörer som tillhandahåller denna typ av 
tjänster t.ex. Sveriges Kommuner och Regioner. 

Regeringens uppföljning av kommunsektorns ekonomi visar, vil-
ket nämnts ovan, att det finns indikatorer på att det finns kommuner 
och regioner som inte lever upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning och kravet på att upprätta en budget i balans. Orsakerna 
till att efterlevnaden i vissa fall brister kan vara flera, bl.a. stora eko-
nomiska utmaningar eller svårighet att bedriva en effektiv ekono-
misk styrning. Ett sätt att förbättra efterlevnaden är att skapa ett tyd-
ligare och bättre strukturerat ramverk för den ekonomiska styrningen. 
Ett annat sätt är att överväga bättre möjligheter till vägledning och 
stöd på området. 

Utredaren ska därför 

• undersöka behovet av vägledning och stöd för den ekonomiska styr-
ningen i kommuner och regioner och om ett sådant behov kon-
stateras lämna förslag som tillgodoser detta. 
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Uppdraget att göra en allmän översyn av regelverket 
för ekonomisk förvaltning 

Välskötta finanser i kommuner och regioner bidrar till att de finans-
politiska målen nås. Det finanspolitiska ramverket består bl.a. av 
överskottsmålet, ett utgiftstak, ett skuldankare och det kommunala 
balanskravet. Någon motsvarande övre gräns för utgifter eller krav 
på nivåer för resultat och skuldsättning uppställs inte för kommuner 
och regioner. Ett sammanhållet regelverk för den ekonomiska för-
valtningen i kommuner och regioner, där de olika delarna i regelver-
ket på ett genomtänkt sätt understödjer varandra, är viktigt för att 
upprätthålla en sund samhällsekonomisk utveckling. 

Den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och 
den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
trädde i kraft den 1 januari 2019. Ramverket för den ekonomiska för-
valtningen ingick varken i översynen av kommunallagen eller i över-
synen av den kommunala redovisningslagen. 

Det är viktigt att lagstiftningen har en bra och lättillgänglig struk-
tur. Därför finns det också behov av att göra en lagteknisk översyn 
av kommunallagens bestämmelser om ekonomisk förvaltning. 

Utredaren ska därför 

• föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar 
för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och 
som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken, 

• bedöma om det finns behov av och är lämpligt att införa en övre 
gräns för utgifter samt krav på nivåer för resultat och skuldsätt-
ning för kommuner och regioner, 

• göra en lagteknisk översyn av 11 kap. kommunallagen, 

• ta upp andra frågor än de som nämns i direktivet, om det behövs 
för att utredaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfreds-
ställande sätt, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Uppdraget att analysera pensionsredovisningens konsekvenser 

Frågan om hur den kommunala pensionsskulden redovisas har bety-
delse för kommunernas och regionernas tillämpning av balanskravet 
och kravet på god ekonomisk hushållning. 

Enligt 5 kap. 4 § lagen om kommunal bokföring och redovisning 
ska kommunernas och regionernas pensionsskuld redovisas enligt 
blandmodellen. Det innebär att det bara är pensionsförpliktelser in-
tjänade efter 1998 som redovisas som avsättning i balansräkningen. 
Pensionsförpliktelser intjänade fr.o.m. 1998 redovisas i stället som en 
ansvarsförbindelse. Blandmodellen är unik för den kommunala sek-
torn och sågs vid sitt införande som en övergångslösning. Den leder 
på sikt till en övergång till fullfonderingsmodellen. Fullfonderings-
modellen innebär att samtliga pensionsförpliktelser redovisas som 
avsättning i balansräkningen oavsett när pensionsförmånerna har in-
tjänats. 

I betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning 
(SOU 2016:24) föreslås att kommuner och regioner ska redovisa 
sina pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen. Behovet av 
en mer transparent och rättvisande redovisning av pensionsförplik-
telser överväger enligt utredningens mening de nackdelar som en 
övergång till fullfonderingsmodellen kan medföra. Fullfonderings-
modellen är t.ex. mer känslig för konjunkturvariationer än vad bland-
modellen är. En övergång till fullfonderingsmodellen innebär också 
att många kommuner och merparten av regionerna får negativa egna 
kapital. I normalfallet innebär fullfonderingsmodellen lägre kostna-
der och högre årliga resultat även om utbetalningarna är desamma. 

Det finns även andra poster i den kommunala redovisningen som 
kan få stora konsekvenser enskilda år för vissa kommuner. Det har 
t.ex. i skrivelser till regeringen riktats kritik mot hur investerings-
bidrag och gatukostnads- och exploateringsersättningar ska redovisas 
samt hur finansiella instrument ska värderas (Fi2020/00167/K). Sam-
mantaget grundar sig kritiken på att lagstiftningen och normeringen 
från Rådet för kommunal redovisning leder till stora variationer i 
kommunernas redovisade resultat. På grund av regelverket kring 
balanskravet vill kommunerna inte behöva redovisa varken stora in-
täkter eller stora kostnader enskilda år, utan vill i stället kunna för-
dela dessa. 
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I propositionen En ändamålsenlig kommunal bokföring och redo-
visning anger regeringen att det finns skäl att analysera frågan om 
redovisning av kommunala pensionsförpliktelser ytterligare, sett i ljuset 
av kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning 
och kravet på att upprätta en budget i balans (prop. 2017/18:149 s. 65). 

Utredaren ska därför 

• analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för 
pensionsförpliktelser skulle få, givet att de förslag som utredaren 
lämnar i övrigt genomförs. 

Konsekvensbeskrivningar 

Vid utformningen av förslagen ska utredaren, utöver vad som fram-
går av kommittéförordningen (1998:1474), särskilt belysa de kort-
siktiga och långsiktiga konsekvenserna av de förslag på åtgärder som 
lämnas och de alternativa förslag som har övervägts. I det ingår bl.a. 
att beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna liksom eventu-
ella konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten. 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitetspröv-
ning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen 
i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska därför, ut-
över dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram 
till förslagen redovisas. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska föra en dialog med kommuner, regioner, relevanta 
statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner och andra 
berörda intressenter. 

Utredaren ska även följa arbetet i och ta del av erfarenheter från 
eventuella utredningar som berörs av uppdraget. 

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021. 
 

(Finansdepartementet) 
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Exempel på ett program  
för god kommunal hushållning 

Bakgrund 

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och re-
gioner föreslår bland annat att ett nytt begrepp, god kommunal hus-
hållning, ersätter god ekonomisk hushållning samt att ett program 
för god kommunal hushållning ersätter dagens fyra olika riktlinjer 
för den ekonomiska förvaltningen. Utredningen har tagit fram ett 
exempel på hur ett program för god kommunal hushållning kan ut-
formas. Exemplet består dels av sådant innehåll som följer av de krav 
som enligt utredningens förslag uppställs i kommunallagen, dels av 
annat innehåll som är frivilligt att inkludera i programmet.  

Utredningen föreslår att fullmäktige varje mandatperiod ska be-
sluta om ett program för god kommunal hushållning som omfattar 
ett tioårsperspektiv. Programmet ska omfatta kommuner och regio-
ner, kommunala hel- och delägda bolag samt kommunala stiftelser 
och föreningar.  

Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för hur kravet på en 
god kommunal hushållning kan nås. Programmet ska minst inne-
hålla mål för årets resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar samt 
låneskuld. Programmet ska minst innehålla riktlinjer för tillåten risk 
vid placeringar och upplåning samt för hanteringen av och tillåtna 
ändamål för användning av medel ur en resultatreserv, om kommunen 
har inrättat en sådan. Inget krav finns på att ange mål för verksam-
heten men programmet ska innehålla en beskrivning av de konsekven-
ser för verksamheten som följer av programmets mål för ekonomin.  

Programmet får, utöver det som anges i lag, innehålla andra mål 
och riktlinjer samt övriga ställningstaganden. I det exempel som följer 
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nedan har kommun X t.ex. valt att beskriva utmaningar för verksam-
heten, vilket fungerar som en inriktning för de mål som ska fast-
ställas för verksamheten i budgeten. Kommun X beskriver också över-
gripande riktlinjer för hur budget- och uppföljningsprocesserna ska 
fungera, inklusive vissa ställningstaganden kring avvikelsehantering.  

Nedan följer ett exempel på möjligt innehåll i ett program för god 
kommunal hushållning som gäller för perioden 2021–2030. 

Nulägesbeskrivning 

Hur har resultatet sett ut för ekonomin utifrån de fyra målen och 
nyckeltalen och hur påverkas verksamheten? 

Kommun X har år 2020 en soliditet enligt balansräkningen på 20 pro-
cent. Inkluderas ansvarsförbindelsen är soliditeten negativ −20 pro-
cent. Låneskulden uppgår till 35 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Låneskulden avser 
kommunens egen verksamhet, ingen vidareutlåning sker till kom-
munala bolag eftersom bolagen lånar själva för egen räkning. I jäm-
förelse med andra kommuner har kommun X ett sämre utgångsläge. 
Kommuner som har haft en liknande befolkningsutveckling som kom-
mun X har vanligtvis både högre soliditet och lägre låneskuld.  

De senaste fem åren har kommunens genomsnittliga resultat år-
ligen uppgått till knappt 2 procent av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det har bidragit till att 
kommunens ekonomi till viss del har stärkts, med både ökad soli-
ditet och minskad låneskuld. Budgetföljsamheten i kommunen och 
sammantaget för nämnderna har varit god de senaste åren. För en-
skilda nämnder har resultaten varit varierande, både positiva och 
negativa avvikelser har förekommit. Oförutsedda volymökningar i 
äldreomsorgen har inneburit att kommunstyrelsens buffert för volym-
ökningar har tagits i anspråk. Tack vare att de högre volymerna gett 
högre ersättning, samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma 
takt i den kommunalt utförda äldreomsorgen har äldrenämnden 
uppvisat ett överskott. Gymnasieskolan inom utbildningsnämnden 
har också haft högre volymer än prognos, vilket har lett till ett mindre 
underskott till följd av ökade köp av verksamhet från den fristående 
gymnasieskolan.  
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Utmaningar för verksamheten kan ses inom främst äldreomsor-
gen och skolan. Brukarundersökningen för äldre har flera år i rad 
visat på vissa kvalitetsbrister. Detta antas kunna ha ett samband med 
volymökningarna och den ökade belastningen på den kommunala ut-
föraren. Inom utbildningsområdet uppvisas relativt låga resultat, så-
väl andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg som 
genomsnittliga meritvärden är lägre än i riket. Andelen elever som går 
ett fjärde år i gymnasiet är också högre i kommun X jämfört med riket.  

Bolagen i X-koncernen består av X-energi och X-hus. Soliditeten 
i koncernen inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till −10 procent. 
Bolagen har stabil ekonomi och har haft genomsnittliga resultat nära 
de nivåer som anges i respektive ägardirektiv vilket motsvarat strax 
över 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning. Det innebär att resultaten i koncernen i ge-
nomsnitt varit 4 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Låneskulden i koncernen motsvarar 
50 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal-
ekonomisk utjämning.  

Målbild för ekonomin 

Beskrivning av och motivering till de ekonomiska målen  

Att ha en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, dvs. att till-
gångarna överstiger samtliga skulder är en uttalad utgångspunkt i 
arbetet med god kommunal hushållning. Ambitionen för kommun X 
ska vara att stärka ekonomin för att minst nå detta grundkrav inom 
tioårsperiodens slut. En positiv soliditet utgör ett nödvändigt skydd 
mot ekonomiska nedgångar och oförutsedda händelser med negativ 
påverkan på ekonomin. Målet är att kommunen ska ha en sådan eko-
nomisk beredskap som gör att även i händelse av en ekonomisk kris 
ska kommunen klara att leverera den välfärd som samhället och med-
borgarna är beroende av. 

Kontroll över låneskuldens utveckling är central för kommun X. 
Risken finns att en allt högre andel av kommunens resurser i fram-
tiden går till räntekostnader i stället för till välfärd i kommunens 
verksamheter. Kommun X har både en ambition att låneskulden 
totalt ska minska och att låneskulden per invånare inte ska öka jäm-
fört med i dag. När investeringsnivån är så pass låg bedöms det som 
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rimligt att ytterligare amorteringar på låneskulden ska ha gjorts inom 
tioårsperioden.  

Resultatnivåerna för kommunen ska i budget och treårsplan an-
passas efter målbilden för soliditeten och låneskulden.  

Koncernbolagens ekonomiska utveckling ska bidra till att kommun-
koncernens ekonomi stärks i minst samma takt som kommunens 
ekonomi. 

Mål för ekonomin 

Målnivåer för de fyra obligatoriska ekonomiska målen ska finnas här 

De ekonomiska målen för kommunen är: 

• En årlig resultatnivå på 2,5 procent som andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning i genom-
snitt för tioårsperioden. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen stärks till 15 procent 
2030.  

• Soliditeten enligt balansräkningen stärks till 35 procent år 2030. 

• Låneskulden ska minska till 20 procent som andel av skatteintäk-
ter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till 
år 2030. 

• Självfinansieringsgraden för investeringarna ska överstiga 100 pro-
cent i genomsnitt för tioårsperioden. 

De ekonomiska målen för kommunkoncernen är: 

• En årlig resultatnivå på 5 procent som andel av skatteintäkter, ge-
nerella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning i genom-
snitt för tioårsperioden. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen stärks till 25 procent 2030. 

• Låneskulden i X-hus beräknas öka men låneskulden för koncer-
nen som helhet ska vara oförändrad på 50 procent som andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning år 2030. 
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• Självfinansieringsgraden för investeringarna ska uppgå till 90 pro-
cent i genomsnitt för tioårsperioden.  

Demografisk utveckling  

Här kan befolkningsprognosen för tio år presenteras mer ingående 
inklusive olika alternativa scenarier  

Kommun X väntas de närmaste tio åren att ha en svag befolknings-
minskning enligt huvudalternativet i prognosen. Antalet invånare 
beräknas totalt minska med 3 procent. Antalet barn i förskoleåldern 
beräknas vara oförändrat, grundskoleåldrarna beräknas öka med 5 pro-
cent, ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska med 10 procent, 
befolkningen i arbetsför ålder minskar med 5 procent och antalet äldre 
över 80 år kommer att öka med 10 procent. Kommunens centrala tät-
ort beräknas öka sin befolkning med 3 procent under tioårsperioden 
vilket innebär en efterfrågan på cirka 300 nya bostäder.  

Investeringar 

Investeringsplanen för de kommande tio åren  
och större investeringsprojekt presenteras kortfattat 

Verksamhets- och lokalförsörjningsmässigt bedöms kommunen kunna 
hantera de demografiska förändringarna utan ett behov av större 
nyinvesteringar inom tioårsperioden, medan arbetet med underhålls-
investeringar i befintliga fastigheter och anläggningar behöver fort-
gå. En mindre anpassning av väg- och Va-näten i centrala X är på-
börjad för att möjliggöra planerad förtätning med nya bostäder.  

Investeringsnivån beräknas ligga i nivå med avskrivningarna och 
ökar i takt med priser och löner. Det innebär en årlig investerings-
nivå på max 8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Det är i jämförelse med andra kom-
muner en mycket låg investeringsnivå men mot bakgrund av den 
stabila demografiska utvecklingen fullt rimlig. Det är viktigt att in-
vesteringarna i genomsnitt inte överstiger 8 procent eftersom det ut-
gör en förutsättning för att nå kommunens ekonomiska mål. I annat 
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fall behöver prioriteringar bland investeringarna göras så att invester-
ingstaket inte överskrids.  

I koncernbolagen planeras för fortsatta underhållsinvesteringar, 
vilka tack vare de positiva resultaten självfinansieras till 100 procent. 
Dessutom investerar X-hus i nybyggnadsprojektet i centrala X som 
självfinansieras till 15 procent och till 85 procent av nya lån. Ökade 
driftskostnader i X-hus ska finansieras med ökade hyresintäkter.  

Tioårsprognosen 

Här redovisas beräkningar av tioårsprognosen mer ingående 
med olika antaganden och möjliga scenarier 

Tioårskalkylens huvudscenario visar att det krävs en relativt låg årlig 
resultatnivå på 0,5 procent för att nå en positiv soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen 2030. En högre resultatnivå på 1,5 procent krävs 
för att självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara 100 pro-
cent och ett litet utrymme för amortering av låneskulden kan skapas. 
Trots att låneskulden som andel av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunalekonomisk utjämning minskar något beräknas 
låneskulden per invånare, vid en resultatnivå på 1,5 procent, att fort-
sätta öka, till följd av att invånarantalet i kommunen minskar. En 
genomsnittlig resultatnivå på 2,5 procent behövs för att även låne-
skulden per invånare ska minska.  

Målens konsekvenser för verksamheten och riktlinjer 
för att nå målen 

Här beskrivs hur ekonomi och verksamhet förhåller sig till varandra 
inom ramen för god kommunal hushållning. Här beskriver kommun X 
framtida utmaningar för verksamheten och lyfter i synnerhet fram 
behovet av effektiviseringar 

God kommunal hushållning har både ett ekonomiperspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. I kommun X definieras god kommunal hus-
hållning som att både målen för ekonomin och verksamheten är upp-
fyllda. Målen för verksamheten ska återspegla de aktuella utmaningar 
som kommunen har för att utifrån tillgängliga resurser kunna ge 
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medborgarna en välfärd med hög kvalitet. Verksamhetsmålen ska 
också kunna motiveras utifrån ekonomiska aspekter. Målen för eko-
nomi och verksamhet ska framgå i den budget och treårsplan för 
ekonomin som kommunfullmäktige årligen beslutar om.  

Särskilda utvecklingsområden kan identifieras utifrån aktuell nu-
lägesbeskrivning: 

• Kommunens tillväxt och attraktivitet för boende och näringsliv. 

• Kvaliteten i äldreomsorgen och i skolan. 

Kommunsektorn som helhet står inför en utmaning p.g.a. den demo-
grafiska utvecklingen i riket med alltfler äldre och att försörjningskvoten 
ökar, vilket innebär att färre ska försörja fler. I praktiken innebär det 
att kostnaderna för välfärdstjänsterna ökar snabbare än skatteintäk-
terna. Den demografiska utvecklingen i kommun X skiljer sig en del 
från den förväntade utvecklingen i riket, men genom det kommunala 
utjämningssystemets konstruktion kommer de ekonomiska konse-
kvenserna att bli likartade för alla kommuner. 

För kommun X innebär den förväntade demografiska utvecklingen 
att kostnaderna förväntas öka i vissa verksamheter och minska i andra 
vilket innebär att resurser behöver omfördelas. Resurserna till äldre-
omsorg och grundskola behöver öka medan resurserna för gymna-
sieskolan kan minska. Intäkterna beräknas utvecklas svagt positivt 
men prognostiseras att minska något i reella termer, dvs. justerat för 
prisökningar.  

De ekonomiska målen för kommun X kan bara nås om kostnaderna 
anpassas efter intäkterna vilket innebär ett årligt effektiviseringskrav 
på 1,5 procent om en skattehöjning ska kunna undvikas. Effektivi-
seringskravets storlek är beroende av utvecklingen av de generella 
statsbidragen och är uppskattad utifrån i dag kända faktorer.  

En annan konsekvens av att antalet personer i arbetsför ålder ökar 
långsammare än behovet av välfärdstjänster är att det kommer bli allt 
svårare att hitta arbetskraft att anställa i de verksamheter som kom-
munerna ansvarar för. Verksamheterna behöver gradvis hitta nya 
arbetssätt som innebär att färre anställda och mindre resurser kan pro-
ducera lika mycket välfärdstjänster i framtiden. Nyckelord i arbetet 
med effektivisering är samarbete med andra, digitalisering och före-
byggande arbete. Kommun X genomsnittliga resultatnivå behöver 
också höjas från knappt 2 till 2,5 procent för att nå de övriga uppsatta 
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målen för ekonomin. Det innebär en engångseffektivisering på 0,5 pro-
cent utöver det årliga effektiviseringsbehovet. Kommun X behöver 
identifiera om det finns icke-obligatoriska verksamheter som ger låg 
nytta för brukarna och som kan avvecklas. Kommunstyrelsen har 
ansvar för att driva effektiviseringsarbetet.  

Riktlinjer för resultatreserv 

Här ska hantering av resultatreserven samt tillåtna ändamål 
för insättning till och uttag från resultatreserven beskrivas 

I kommun X kommer en resultatreserv inrättas när det blir möjligt; 
dvs. när kommunen har uppnått en positiv soliditet inklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsförpliktelser, vilket beräknas ske under den 
närmaste tioårsperioden. Syftet med resultatreserven är att under-
lätta möjligheten att uppnå god kommunal hushållning genom att 
understödja både mål i plan och budget, de långsiktiga ekonomiska 
målen och för att trygga kommunens verksamhet över tid.  

Kommunen har utgått från de krav för reservering och för re-
servens maximala storlek som anges i lagstiftningen. Reservering av 
medel till reserven får göras för den delen av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent. Reservens storlek 
får högst uppgå till 5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

I första hand ska beslut om reservering till och beslut om använd-
ning av medel ur resultatreserven göras vid beslut om budget och 
därefter justeras vid årsbokslutet.  
Medel i resultatreserven reserveras för att kunna användas för föl-
jande ändamål: 

• Hantera oförutsedda variationer av intäkter och kostnader som 
uppstår till följd av demografiska förändringar. 

• Intäktsutjämning över en konjunkturcykel. 

• Hantering av kommunens sociala investeringsfond. 

• Nämnderna får spara ett överskott upp till 2 procent av innevarande 
års budget till nästa år.  
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Riktlinjer för tillåten risk vid placering och upplåning  

Här beskrivs begränsningar för tillåtet risktagande för låneskuld, 
kapitalplaceringar och likvida medel 

Kommun X har sedan överskådlig tid tillbaka en låneskuld och enligt 
tioårskalkylen kommer låneskulden också bestå under överskådlig 
tid framåt. Låneramen för kommunen och bolagen ska årligen fast-
ställas i budget och treårsplan.  

Likvida medel ska finnas i syfte att kunna utgöra en betalnings-
beredskap på kort sikt och ska maximalt uppgå till 10 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk ut-
jämning. Tillfällig överskottslikviditet kan placeras i räntebärande 
papper med en löptid kortare än ett år. För att minska kreditrisken 
ska värdepappret ha en rating på minst A+, eller utlåning ske inom 
koncernen. Bedöms överskottet bestå längre än ett år ska det använ-
das för att amortera låneskulden. Överbelåning i syfte att placera i 
värdepapper är inte tillåtet.  

Skulle en situation uppstå i framtiden där kommunen netto har 
finansiella tillgångar att placera ska programmet uppdateras med en 
placeringspolicy som beslutas innan placering kan ske i räntebärande 
värdepapper med längre löptid än ett år eller i andra mer riskfyllda 
värdepapper.  

Bolagen har egna låneskulder. Kommun X har ingen internbank, 
X-energi och X-hus lånar själva för egen räkning, men kommun X 
går i borgen för bolagen. En borgensavgift som en andel av låne-
beloppet ska betalas från bolagen till kommunen. Borgensavgiftens 
storlek och aktuell borgensram för bolagen ska årligen fastställas i 
budget och treårsplan.  

Lån tas i första hand upp hos Kommuninvest, både för kom-
munen och bolagen. Ingen limit finns för Kommuninvest som lån-
givare. I andra hand kan lån tas upp hos någon av de fem största 
svenska affärsbankerna. Hos en av dessa har dessutom kommunen 
en checkkredit kopplad till koncernkontosystemet på 100 miljoner 
kronor. Checkkrediten kan användas vid tillfälliga likviditetsunder-
skott, men ska över en tremånadersperiod i genomsnitt vara positiv. 
Total limit för affärsbankerna är 50 procent av total låneportfölj, och 
20 procent per affärsbank, checkkrediten borträknad.  

För att minska ränterisken, men samtidigt inte betala alltför hög 
riskpremie för lång räntebindning, bör genomsnittlig räntebindning 
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på låneportföljen vara mellan 1 och 3 år. För att minska refinansier-
ingsrisken bör genomsnittlig kapitalbindning vara minst 2 år. Re-
finansieringsrisken hanteras också genom att begränsa låneposterna 
till 100 miljoner kronor och sprida låneförfallen över tid, max 100 mil-
joner kronor får förfalla inom sex månader. Aktuell inriktning för 
kommunens medelsförvaltning, exempelvis mer exakta riktmärken 
för ränte- och kapitalbindning, beslutas i budget och treårsplan.  

Riktlinjer för budgetprocessen 

Här beskrivs kortfattat budgetprocessen samt dess olika hålltider 
och beslutstidpunkter 

Målen för ekonomin som utgör ramen för budgeten och treårs-
planen ska utgå från de långsiktiga målen i programmet för god 
kommunal hushållning. Avvikelser från de långsiktiga målen på kort 
sikt ska motiveras väl och åtföljas av en beskrivning av hur de lång-
siktiga målen kan uppnås trots de kortsiktiga avvikelserna.  

Budgetprocessen ska varje år starta med att fullmäktige senast i 
mars antar preliminära budgetramar som utgör utgångspunkten för 
nämndernas och bolagens planering och som bygger på programmet 
för god hushållning. Nämnder och bolag svarar upp med sina planer-
ingsramar som överlämnas från respektive nämnd eller bolag senast 
i april. Senast i juni antar fullmäktige en budget och treårsplan. 
I kommun X ska denna plan innehålla mål både för ekonomin och 
för verksamheten för kommunen och för koncernen för de tre kom-
mande åren. Nämnder och bolag utgår därefter från den övergripande 
budgeten och treårsplanen för att senast i september besluta om 
nämndens eller bolagets verksamhetsplan med budget. Nämndens 
verksamhetsplan utgör i sin tur utgångspunkten när enskilda verk-
samheter inom nämndens ansvarsområde tar fram sina verksamhets-
planer med detaljbudget per verksamhet. Budgetprocessens alla steg 
ska vara helt slutförd senast i december. 

Inom kommunstyrelsen ska en central buffert avsättas som minst 
uppgår till 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning i syfte att täcka volymavvikelser hos 
nämnderna och andra oförutsedda händelser. 

Med utgångspunkt i de kommunövergripande målen, planerna 
och budgeten är huvudregeln att varje nämnd och bolag ska fastställa 
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mål, planer och budget i sin verksamhetsplan i enlighet med den 
verksamhetsstyrningsmodell som beskrivs i budget och treårsplan. 
Undantag från huvudregeln, exempelvis om två nämnder ska ha en 
gemensam verksamhetsplan, ska framgå av det årliga beslutet om 
kommunens budget och treårsplan.  

Riktlinjer för uppföljningsprocessen 

Här beskrivs processen och rapporteringstillfällen för olika beslutsnivåer 
i organisationen. Gräns anges för betydande budgetavvikelser som 
innebär att en åtgärdsplan ska antas 

I kommun X görs tre större uppföljningar varje år, tertial 1 per april, 
tertial 2 per augusti samt årsredovisning per december, med rappor-
tering till fullmäktige. Dessutom görs en enklare ekonomisk upp-
följning per februari, per juni och per oktober, normalt endast till 
kommunstyrelsen.  

Nämnder som har större avvikelser kan åläggas fler uppföljningar 
och om ekonomin är välskött och avvikelserna små kan en nämnd 
beviljas undantag från den ordinarie uppföljningen.  

Exakt innehåll i rapporteringen, hållpunkter och tider för budget- 
och uppföljningsprocesserna nästföljande år fastställs av kommun-
fullmäktige i ett årskalendarium varje år som utgör en bilaga till budget 
och treårsplan. Återrapportering från kommunens medelsförvaltning 
ska ingå i uppföljningen och framgå av årskalendariet.  

Fokus i uppföljningen är helårsprognosens avvikelser från budge-
ten. Vid betydande avvikelser ska en åtgärdsplan först fastställas av 
nämnden, därefter av kommunstyrelsen och slutligen av fullmäktige. 
Som en betydande avvikelse räknas 1 miljon kronor. Avvikelser som 
beror på demografiska volymavvikelser i verksamheter som ersätts 
genom s.k. pengsystem behöver inte åtgärdas. Återbetalning eller 
tilldelning ur kommunstyrelsens buffert p.g.a. volymavvikelser sker 
i samband med årsbokslut. Nämndernas avvikelse för året fastställs 
därefter. Återställande av en negativ avvikelse ska ske inom tre år. 
En positiv avvikelse kan också överföras mellan åren, dock högst 
2 procent av nämndens budget. En förutsättning är att motsvarande 
medel finns avsatta i resultatreserven. 





Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.

 3. Skolbibliotek för bildning och  
utbildning. U.

 4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S.

 5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju.

 6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S.

 7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju.

 8. När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S.

 9. Vem kan man lita på? Enkel och  
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I.

 10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M.

 11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U.

 12. Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju.

 13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

 14. Boende på (o)lika villkor  
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S.

 15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju.

 16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi.

 17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

 18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju.

 19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

 20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju.

 21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M.

 22. Hårdare regler för nya nikotin- 
produkter. S.

 23. Stärkt planering för en hållbar  
utveckling. Fi.

 24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M.

 25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.

 26. Använd det som fungerar. M.

 27. Ett förbud mot rasistiska  
organisationer. Ju.

 28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.

 29. Ökade möjligheter att förhindra  
illegal handel via post. I.

 30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U.

 31. Kontroller på väg. I.

 32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. U.

 33. En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U.

 34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S.

 35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju.



 36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju.

 37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S.

 38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

 39. Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. S. 

 40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi.

 41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.

 42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. Fi.

 43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju.

 44. Tillgänglighetsdirektivet. S.

 45. En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. N.

 46. Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

 47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi.

 48. I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M.

 49. Kommuner mot brott. Ju.

 50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju.

 51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M.

 52. Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. S.

 53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.

 54. Ändrade regler i medborgarskaps- 
lagen. Ju.

 55. Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. Fi.

 56. Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall. Ju.

 57. Om folkbokföring, samordnings- 
nummer och identitetsnummer. Fi.

 58. Läge och kvalitet i hyressättningen. 
Ju.

 59. Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. S.

 60. Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. N.

 61. Utvisning på grund av brott –  ett 
skärpt regelverk. Ju.

 62. Användning av e-legitimation i tjänsten 
i den offentliga förvaltningen. I.

 63. Sveriges säkerhet  
– behov av starkare skydd för nätverks- 
och informationssystem. Fö.

 64. Ersättning till brottsoffer. Ju.

 65. Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. U.

 66. Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. Ku. 

 67. Vägen mot fossiloberoende jordbruk. 
N.

 68. Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk. Ju.

 69. En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet.  
Volym 1 och 2. S. 

 70. Läromedelsutredningen  
– böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap. U. 

 71. Riksintressen i hälso- och sjukvården 
– stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur. S.

 72. Högskoleprovets organisation  
och styrning. U.

 73. Regler för statliga elvägar. I.

 74. Ett modernt belöningssystem,  
de allmänna flaggdagarna och redovis-
ningen av anslaget till hovet. Ju.

 75. En god kommunal hushållning.  
+ Digital bilagedel för bilaga 3–6. Fi.



Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och 
 beslutsfattande i kommuner och 
 regioner. [16]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. [42]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47]

Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. [55]

Om folkbokföring, samordningsnummer 
och identitetsnummer. [57]

En god kommunal hushållning.  
+ Digital bilagedel för bilaga 3–6. [75]

Försvarsdepartementet

Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks- 
och informationssystem. [63]

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9]

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29]

Kontroller på väg. [31]

Användning av e-legitimation i tjänsten  
i den offentliga förvaltningen. [62]

Regler för statliga elvägar. [73]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5]

Förstärkt skydd för väljarna vid röst- 
mottagningen. [7]

Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12]

En teknikneutral grundlags bestämmelse 
för regeringsbeslut. [13]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.  
[15]

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27]

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35]

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36]

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Ett förstärkt skydd mot sexuella  
kränkningar. [43]

Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]

Kommuner mot brott. [49]

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]

Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]

Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall. [56]

Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]

Utvisning på grund av brott –  ett skärpt 
regelverk. [61]



Ersättning till brottsoffer. [64]

Skärpta straff för brott i kriminella 
 nätverk. [68]

Ett modernt belöningssystem,  
de allmänna flaggdagarna och redovis-
ningen av anslaget till hovet. [74]

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28]

Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. [66]

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd,  
säkerheter, skadereglering. [10]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21]

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]

Använd det som fungerar. [26]

I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48]

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51]

En rättssäker vindkraftsprövning. [53]

Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. [45]

Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. 
[60]

Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67]

Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4]

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6]

När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8]

Boende på (o)lika villkor – merkostnader  
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14]

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19]

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22]

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34]

Stärkt rätt till personlig assistans.  
Ökad rättssäkerhet för barn, fler  
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37]

Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. [39]

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

Tillgänglighetsdirektivet. [44]

Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. [52]

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig,  
strategisk och i samverkan. [59]

En sjukförsäkring med prevention,  
rehabilitering och trygghet.  
Volym 1 och 2. [69]

Riksintressen i hälso- och sjukvården 
– stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur. [71]

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3]

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11]

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30]

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. [32]

En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33]



Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. [65]

Läromedelsutredningen  
– böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap. [70]

Högskoleprovets organisation  
och styrning. [72]
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1. Bakgrund, om 
undersökningen 

Sweco har genomfört en statistisk undersökning med hjälp av en 
webbenkät på uppdrag av Regeringskansliets utredning för en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner (DIR 2020:88). Regeringen 
har tillsatt en särskild utredare som ska bedöma om nuvarande regelverk 
för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en 
effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. 

Genom att samla in data från kommuner och regioner vill utredningen tillgodogöra sig 
nödvändiga uppgifter för att bedöma förutsättningarna för en effektiv ekonomistyrning i 
kommuner och regioner. 

Den ekonomiansvarige i respektive kommun och region bedömdes vara rätt person för att 
kunna svara på frågorna om kommunernas och regionernas ekonomiska förvaltning i enkäten. 
Registret med kommunernas och regionernas ekonomiansvariga hämtades in från Sveriges 
kommuner och regioner, SKR. I registret fanns kommun- och regionstillhörighet samt 
mejladress. På registret matchades sedan klassindelade variabler som SKRs 
kommungruppsindelning, politiskt styre, invånarantal, ekonomisk soliditet och ekonomiskt 
resultat. 

Ett första förbrev skickades ut av utredningen, där undersökningen påannonserades med 
uppgifter om syfte och vad kommunerna och regionerna själva skulle kunna få för nytta av att 
svara. I och med utskicket testades mejladressernas aktualitet. Det var mycket få studsar som 
behövdes rättas upp. 

En webbenkät skickades ut med 61 frågor. I inledningen fick respondenterna svara på frågor 
om ekonomistyrning/uppföljning och budget. Därefter följde frågor om, god ekonomisk 
hushållning, balanskravet, resultatutjämningsreserver (RUR) samt medelsförvaltning. 
Avslutningsvis fick respondenterna frågor om vägledning och stöd. 
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Redovisningen av undersökningens resultat sammanställdes i form av aggregerade tabeller 
och diagram samt via en teknisk rapport. Respondenterna informerades om att de var 
anonyma. Det fanns inte ett intresse från utredningen att identifiera enskilda respondenter. 
Däremot fanns det ett primärt intresse från utredningen att sammanställa resultaten redovisat 
efter SKRs kommungruppsindelning på högsta nivå (tre grupper) och nivån med nio 
kommungrupper. En särredovisning av kommunernas och regionernas separata aggregerade 
resultat vara också intressant. 

Resultaten från undersökningen ska ingå i utredningen och där kommer inga enskilda svar att 
redovisas utan bara särredovisningar där det bedömdes intressant. 

1.1 Syftet med undersökningen 
Uppdraget syftade främst till att få nödvändiga data för att komplettera utredningens underlag 
med aktuella faktauppgifter som inte återfinns i statistiken och även med synpunkter från 
kommuner och regioner kring de frågeställningar som utredningen ska överväga. 

1.2 Genomförande 
Undersökningens genomförande från valet av insamlingsmetod till avrapportering beskrivs 
nedan. En statistisk undersökning innehåller fasta moment som i sin tur innehåller val av 
metoder och tillvägagångssätt. 

Utredningens kartläggnings- och analysarbete kommer på så sätt att bättre kunna spegla 
viktiga och aktuella förhållanden inom utredningens olika delområden. 

1.2.1 INSAMLINGSMETOD OCH TIDSPERIOD 
Sweco genomförde en enkätundersökning på internet alltså en så kallad webbundersökning. 

Ett förbrev skickades initialt ut för att informera om att en enkätundersökning skulle 
genomföras. Syftet med undersökningen beskrevs och även varför det var viktigt att svara som 
var att framförallt bidra med information till utredningen. Som avsändare av förbrevet stod den 
särskilda utredaren Clas Olsson. 

Metoden att skicka ut ett förbrev och informera har varit framgångsrik i många olika typer av 
undersökningar tidigare för att få en ökad svarsbenägenhet. Den erfarenheten var en av 
anledningarna till att skicka ut ett förbrev. En annan var att kontrollera mejladresserna och 
möjliggöra upprättningar av mejladresser utifrån mejlstudsar och mejlsvar. 

Sweco genomförde en enkätundersökning på internet alltså en webbundersökning. Där 
respondenterna fick mejl med en unik länk direkt till deras enkät med frågor. 

Insamlingen genomfördes mellan 8 december 2020 till och med den 6 januari 2021. Lite mer 
än fyra veckors insamling, med mellanliggande helger, var helt tillfredsställande vad det gällde 
inflödet av svar. Initialt bestämdes det att insamlingen skulle vara betydligt kortare men den 
förlängdes över jul- och nyårshelgerna för att få in fler svar. Det var en lyckad strategi i det här 
fallet. 

Under insamlingen skickades fyra påminnelser ut. Utredningen om en effektiv ekonomistyrning 
stod som avsändare. 

I mejlet beskrevs syftet med undersökningen, vad uppgifterna skulle användas till och att 
respondenternas svar var anonyma. I bilagan finns mejlet. Mejladressen till kommunernas och 
regionernas ekonomiansvariga togs fram av utredningen från SKRs register. 

Valet av insamlingsmetod styrdes av tillgången till kontaktuppgifter samt frågornas 
beskaffenhet. Det var inte bara dessa förutsättningarna som styrde valet av 
insamlingsinstrument utan även komplexiteten i det som skulle undersökas. En enkät med 
sammansatta frågor kräver en insamlingsmetod som ger respondenten tid till eftertanke. 
Webbundersökning eller postalundersökning är då de alternativ som finns. En telefonintervju 
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blir till exempel för lång även om enkäten kan bedömas som relativt kort samt att den också 
har andra nackdelar som svårigheter att få respondenter att svara på okända telefonnummer. 

1.2.2 POPULATION OCH REGISTER 
Rampopulationen i utredningens undersökning var alla huvudekonomiansvariga i landets 
kommuner och regioner. Målpopulationen var den samma. Eftersom alla ekonomiansvariga 
skulle ingå i undersökningen genomfördes en totalundersökning. 

Ett samråd med SKR angående registret gjordes av utredningen. Registret sammanställdes 
av utredningen men utgick från SKRs mejladresser till kommunernas och regionernas 
huvudekonomiansvarige. 

Alla mejladresser fungerade inte utan en del av mejladresserna fick efter första förbrevet bytas 
ut. Någon ekonomiansvarig hade bytts ut eller var tjänstledig. När de var upprättade studsade 
inget mejl av de 311 (290 + 21) möjliga vid första utskicket. 

Under alla utskick, det primära och sen påminnelseutskicken, fungerade mejladresserna utan 
studsar. 

1.2.3 VARIABLERNA OCH FRÅGORNA 
Grunden för val av variabler och frågor togs fram av utredningen. Enkäten var i stort indelad i 
sex delar. En inledande del med frågor om ekonomistyrning/uppföljning och budget. Därefter 
följde frågor om, god ekonomisk hushållning, balanskravet, resultatutjämningsreserver (RUR) 
samt medelsförvaltning. Avslutningsvis fick respondenterna frågor om vägledning och stöd. 

Frågorna bearbetades i flera versioner av enkäten tills en slutgiltig godkändes. Frågorna 
testades slutligen på en grupp av tillgängliga ekonomiansvariga. Efter testet reviderades 
någon fråga och något svarsalternativ. 

Några frågor med fritextsvar ingick i enkäten, bland annat en sista fråga där respondenten 
kunde framföra kommentarer till utredningen. 

I enkäten fanns det möjlighet för respondenterna att skriva och/eller spara en ifylld enkät. 
Funktionen efterfrågades på grund av respondenternas vilja om att diarieföra enkätsvaren. 

I bilagan finns frågorna som ingick i enkäten. 

Flera olika särredovisningar av resultatet efterfrågades. De särredovisningar av resultatet som 
efterfrågades var: 

• SKRs kommungruppsindelning på högsta aggregerade nivå (tre kommungrupper) 

• SKRs kommungruppsindelning på efterföljande nivå (nio kommungrupper) 

• Politiskt styre i regionen, efter  valen 2010, 2014 och 2018 (fem klasser) 

• Årsresultat som andel av skatt & generella statsbidrag region, (%), genomsnitt 2015-
2019 ( fyra klasser) 

• Invånare  totalt, antal 31 december 2019 (fyra klasser) 

• Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, andel (%) av totala tillgångar (sex klasser) 

Särredovisningsvariablerna matchades på registerfilen innan insamling av enkätsvaren. 
Tabeller och diagram togs fram med särredovisningsvariablerna i separata excelfiler. 

1.2.4 BEARBETNINGAR OCH TABELLFRAMSTÄLLNING 
Alla beräkningar och tabell- och diagramframställningar genomfördes i SAS (Statistical 
Analysis Software). Alla bearbetningar av tabeller och diagram genomfördes i Excel. 

I leveransen finns alla tabeller från undersökningen. Där finns alla frågor redovisade med 
antalsuppgifter samt svarsandelar per svarsalternativ. Någon viktning har inte genomförts och 
inga felmarginaler har beräknats eftersom det var en totalundersökning. 
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Antalet icke svarande redovisas inte i tabellerna eftersom det partiella bortfallet är lätt att följa 
i en totalundersökning med relativt liten population som i det här fallet var 311 respondenter 
(290 + 21). Av de 236 svarande på den inledande frågan var det 226 kvar som svarade på den 
sista frågan innan selektionsfrågorna i slutet av enkäten. 

Det som framkommer är att det mellan frågorna kan variera i antalet svar, alltså att en 
mellanliggande fråga kan ha något färre svar än den efterföljande. Detta partiella bortfall beror 
bland annat på att respondenterna har angett i något svarsalternativ att de inte vet och därmed 
inte har svarat på frågan på grund av det. 

1.2.5 SVARSANDELAR, BORTFALL OCH TÄCKNING 
I alla undersökningar finns under- respektive övertäckning alltså huvudekonomiansvariga i det 
här fallet som inte har kommit med fast de borde eller att de har kommit med fast de inte borde 
vara med i registret. 

I den här undersökningen fanns ingen påvisbar under- respektive övertäckning vad det gäller 
respondenterna som är huvudekonomiansvariga. Det kan dock finnas något mejl som inte kom 
fram eftersom det kan vara någon som slutat mellan utskicket av förbrev och enkätutskicket. 
Det skulle också kunna vara någon mejladress som inte var korrekt och att det inte upptäcktes 
via de automatiska kontrollfunktioner som finns vid utskick. Någon eller några av de som var 
registrerade som huvudekonomiansvariga kan också ha bytt arbetsuppgift inom kommunen-
/regionen och att man då inte har redovisat det för SKR. 

Totalt svarade till slut 236 respondenter (kommuner och regioner) på hela eller delar av 
enkäten. Därmed blev svarsandelen 76 procent eftersom det finns 311 kommuner och regioner 
i landet. 

TABELL 1. SVARSFREKVENSEN 
Svarat i undersökningen Antal Andel 

Ja 236 76% 

Nej 75 24% 

Total 311 100% 

Det var också av vikt att studera svarsfrekvensen per kommungrupp och kommuner jämfört 
med regioner i den här undersökningen eftersom resultatet också ska särredovisas efter dessa 
bakgrundsvariabler. Dessa svarsfrekvenser redovisas i diagrammet nedan. 
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DIAGRAM 1. ANDELEN SVAR I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN (SVARSFREKVENS) TOTALT OCH 
FÖR RESPEKTIVE KOMMUNGRUPP, KOMMUNER TOTALT SAMT REGIONER TOTALT 

Enligt diagrammet ovan svarade kommungruppen storstäder och storstadsnära kommuner i 
störst utsträckning. I den gruppen svarade 87 procent jämfört med 73 procent svar i 
kommungruppen större städer och kommuner nära större stad. Kommunerna som grupp 
svarade i större utsträckning än regionerna. Skillnaden i svarsandel var liten, 76 procent för 
kommunerna mot 71 procent för regionerna. 

1.2.6 REPRESENTATIVITET OCH STATISTISK SÄKERHET 
För att vara säker när slutsatser ska dras ska de svarande vara representativa i förhållande till 
hela populationens sammansättning. Om till exempel populationen har 50 procent män och 50 
procent kvinnor ska sen de som svarar bestå av samma proportioner. Representativiteten ska 
analyseras, ofta är det en bortfallsanalys som genomförs. 

Många gånger är det en egenskap eller variabel som kan antas vara den som resultatet beror 
på som bortfallsanalyseras. Klassiska redovisningsvariabler är till exempel kön och ålder. I 
den här undersökningen antas det vara kommungrupp. Nedan i tabellen finns  fördelningar för 
den aktuella variabeln. I bortfallsanalysen jämförs populationens, i det här fallet registrets, 
fördelning med fördelningen för samma variabel bland de som svarat på enkäten. 

TABELL 2. FÖRDELNING AV KOMMUNER PER KOMMUNGRUPP ENLIGT SKR:S KOMMUN-
GRUPPSINDELNING 

Kommungrupp Antal i 
registret 

Andel i 
registret 

Antal 
svarande 

Andel 
svarande av 

gruppen 

Andel 
svarande av 
totalt antal 
per grupp 

Storstäder och storstadsnära 
kommuner 

46 16% 40 18% 87% 

Större städer och kommuner 
nära större stad 

108 37% 79 36% 73% 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

136 47% 102 46% 75% 

Totalt 290 100% 221 100% 76% 
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Kommunernas fördelning per kommungrupp i landet jämfört med antalet svarande per 
kommungrupp illustreras i tabell 2 ovan. Fördelningen av de svarande kategorierna 
återspeglar i stort fördelningen med antal kommuner per kommungrupp i landet. Det är en 
procentenhets skillnad för två kommungrupper och den tredje har en skillnad på två 
procentenheter. De svarande gruppkategoriernas andelar fördelas nästan identiskt som de 
fördelas i landet. I alla regioner svarade någon/några ingående kommuner och andelen svar 
per region fördelades i stort också som i landet. 

I alla kommungrupper svarade drygt 70 procent eller klart mer av kommunerna i respektive 
kommungrupp. Störst andel kommuner svarade i kommungruppen storstäder och 
storstadsnära kommuner. När svarsandelarna är så pass goda och det dessutom är i en 
totalundersökning så borgar det ofta för stabila resultat. 

Det som i huvudsak kan påverka den statistiska säkerheten i den här undersökningen är risken 
för mätfel. En lång enkät med många svarsalternativ och där resonemangen är relativt 
komplexa kan påverka tillförlitligheten i svaren. Har alla respondenter uppfattat frågan på 
samma vis eller har man missuppfattat vad det är som frågan handlar om? Eftersom enkäten 
testades på en grupp av testrespondenter och olika aktörer så får det antas att den felkällan 
ändå är liten. 

Någon särredovisning av respektive kommun är inte att rekommendera men det är inte heller 
syftet med undersökningen. En särredovisning per kommungrupp kan genomföras och 
analyseras. Små skillnader mellan kommungruppernas resultat bör dock inte redovisas som 
en klar skillnad. 

När representativiteten ser bra ut finns det inget behov av viktning utifrån de variabler som 
studerats. I den här undersökningen har svaren därför inte viktats. 

När det gäller den statistiska tillförlitligheten i undersökningen bedöms den vara god. Däremot 
ska generella slutsatser alltid dras med viss försiktighet och eftertanke. I den här 
undersökningen är det framförallt den komplexa enkäten som kan vara en källa till bias. 
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2. Bilagor 
2.1Utskicksmejlet/missivbrevet 
För några dagar sedan fick du ett mail om en enkätundersökning som vi genomför som ett led 
i arbetet med utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (dir 
2020:88). 

Syftet med enkäten är att komplettera utredningens underlag med aktuella faktauppgifter som 
inte återfinns i statistiken och även med synpunkter från kommuner och regioner kring de 
frågeställningar som utredningen ska överväga. Utredningens kartläggnings- och analysarbete 
kommer på så sätt att bättre kunna spegla viktiga och aktuella förhållanden inom utredningens 
olika delområden. 

Enkäten tar ca 15-30 minuter att besvara. Antalet frågor ska ses i perspektivet att utredningens 
uppdrag är ganska brett och komplext. Vi hoppas att du har möjlighet att ta dig den tiden! De 
uppgifter som du lämnar kommer endast att användas av Sweco (som hjälper oss med 
enkätundersökningen) och av utredningen. Inga enskilda svar kommer att framgå i 
resultatsammanställningen. 

Vi hoppas att du vill besvara enkäten senast den 18 december genom att följa denna länk: 
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=[username] 

Dina svar är oerhört värdefulla för oss och vi ser fram emot att ta del av svaren! Varmt tack på 
förhand! 

Om du har frågor om innehållet i enkäten så maila till oss på adress: 
fi.komreg.ekonomistyrning@regeringskansliet.se 

Med vänlig hälsning 
Clas Olsson 
Särskild utredare 
Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (Fi 2020:07) 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

2.2Enkäten 

Välkommen till den här enkäten om effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner.  I enkäten använder vi ordet ”organisation” synonymt med kommun eller 
region.  

Ekonomistyrning/uppföljning och budget 

Om organisationens löpande uppföljning eller delårsrapport visar på 
prognosticerade, negativa budgetavvikelser för en eller flera nämnder, vad händer 
i huvudsak? 

Flera svar möjliga 

Åtgärder vidtas utan dröjsmål 

En åtgärdsplan ska tas fram för 
politiskt godkännande 

Informationen noteras 

Ingenting 

Vet ej 

Kommentar 

Är de åtgärder som vidtas i din kommun/region för att komma till rätta med negativa 
budgetavvikelser vanligtvis tillräckliga för att återställa avvikelserna? 

Ja innan året är slut. 

Ja inom 1 – 2 år 

Nej 

Vet ej 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Har din organisation under de senaste fem åren anlitat någon extern aktör för 
bedömning av det ekonomiska läget som underlag inför beslut om finansiella mål 
eller riktlinjer? 

Ja, och det har påverkat 
besluten 

Ja, men det har inte påverkat 
besluten 

Nej 

Vet ej 

Har din organisation en budgetprocess som bygger på en genomgripande analys 
av både verksamhetsmässiga och finansiella förutsättningar? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Förekommer det att betydande poster inte budgeteras, t.ex. inlösen av 
pensionsskuld eller exploateringsintäkter, trots att de kan leda till att budgeterat 
resultat skiljer sig från förväntat utfall? 

Ja. Vilka poster? 

Nej 

Vet ej 

Får nämnder eller verksamheter (ej affärsdrivande) i din organisation ”ta med sig” 
över- och underskott mellan åren? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

Vilken effekt har medflyttning av över- och underskott mellan år fått på 
organisationens ekonomiska resultat? 

En klart positiv effekt 

Ingen eller en obetydlig effekt 

En klart negativ effekt 

Kan inte bedöma 

Finns det i din organisation en förståelse för innebörden i god ekonomisk 
hushållning? 

Ja en mycket god 
förståelse 

Ja en ganska god 
förståelse 

Nej förståelsen är 
inte så god 

Kan inte bedöma 

Har organisationen politiskt beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Innehåller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning en bedömning av vilka 
faktorer i organisationen som anses bidra till en god ekonomisk hushållning? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Är organisationens riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutade i bred 
politisk uppslutning, dvs. en betryggande majoritet som sannolikt består även vid 
ett maktskifte? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Har riktlinjerna tagits som ett eget beslut, dvs. i ett eget dokument utanför målen för 
god ekonomisk hushållning och budget/treårsplan? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Har era riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppdaterats någon gång under 
perioden 2014-2019? 

Nej 

Ja, regelmässigt i samband med en 
ny mandatperiod 

Ja, i samband med en ny 
(väsentligt förändrad) bedömning 
av ekonomin 

Ja av annan orsak 

Vet ej 

Är riktlinjerna styrande i organisationens utformning av målen för god ekonomisk 
hushållning i budget och treårsplan? 

Ja 

Delvis 

Nej 

Kan inte bedöma 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

Har din organisation både verksamhetsmål och finansiella mål med betydelse för 
god ekonomisk hushållning? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Hänger målen för verksamheten och de finansiella målen ihop och stödjer varandra 
– dvs. kan man säga att de är förenliga? 

Ja 

Ja delvis 

Ja delvis men de finansiella målen 
dominerar 

Ja delvis men verksamhetsmålen 
dominerar 

Nej de hänger inte ihop 

Vet ej 

Vilket tidsperspektiv har organisationen i sina finansiella mål?  

Upp till 3 år 

4-10 år 

längre än 10 år 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Vilka faktorer vägs in i era analyser när organisationens finansiella mål fastställs? 

Flera svar möjliga 

Det ekonomiska utgångsläget i den egna 
kommunen/regionen 

Demografiska förändringar framöver (effekter 
på kostnads- och intäktsutvecklingen) 

Kommande investeringsbehov (utifrån behov 
i verksamheten, infrastruktur, bostäder etc) 

Kommande finansieringsbehov 

Låneskulden idag och framtida utveckling 

Soliditet 

Skatteuttag 

Nettokostnadsavvikelse 

Effektiviseringspotential 

Pensionsutbetalningar 

Annat. Vad? 

Är era finansiella mål tillräckliga för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning 
på lång sikt d.v.s. 5-10 år? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

Varför är era mål inte tillräckliga för at upprätthålla en god ekonomisk hushållning 
på lång sikt d.v.s  5 – 10 år? 

Flera svar möjliga 

Målen är inte tillräckligt styrande 

Målen räcker inte för att vi ska klara att hålla 
vår soliditet på viss nivå 

Målen räcker inte för att vi ska klara att hålla 
låneskulden på en viss nivå 

Resultatkraven sätts i det korta perspektivet 
för lågt för att målen ska kunna uppnås 

Annat. Vad? 

Hur har era finansiella mål ändrats mellan åren 2017 – 2019? 

Målen har skärpts 

Målen har lättats 

Målen har inte ändrats 

Vet ej 

Ligger 2020 års budget och treårsplan (för 2020-2022) för organisationen i linje med 
era finansiella mål? 

Ja 

Delvis 

Nej 

Vet ej 

Har ni åren 2017-2019 uppnått era finansiella mål? 

Ja 

Delvis 

Nej 

Kan inte bedömma 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

God ekonomisk hushållning 

Vilka är orsakerna till att ni inte har uppnått de finansiella målen? 

Flera svar möjliga 

Skatteintäkterna blev lägre än beräknat 

Statsbidragen blev lägre än beräknat 

Kostnaderna blev högre än budgeterat 

Beslutade åtgärder har inte genomförts 

Vidtagna omstruktureringsåtgärder 
(effektiviserings/besparingsåtgärder) har 
inte fått tillräcklig effekt 

Budgeterat resultat som beslutats av 
fullmäktige på en nivå som är lägre än de 
finansiella målen 

Annat. Vad? 

Har organisationen satt upp mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för 
hela kommunkoncernen? 

Ja 

Nej 

Vi har ingen koncern 

Vet ej 

Påverkar organisationens mål för god ekonomisk hushållning styrningen av de 
enskilda bolagen? 

Flera svar möjliga 

Ja, genom att bolagen omfattas av de finansiella målen och 
verksamhetsmålen 

Ja, genom ägardirektiven 

Ja, genom en aktiv ägarstyrning 

Nej, är ofta inte tillämplig, det är andra principer som styr 
affärsdrivande verksamhet 

Annat. Vad? 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

Balanskravet 

Vilka av följande påståenden om balanskravet överensstämmer med förhållandena 
i din organisation för perioden 2014-2019? 

Kan inte 
Ja Nej bedöma 

Regelverket kring balanskravet och 
synnerliga skäl är ändamålsenligt 

Balanskravet har medfört ett stort 
fokus på ekonomin 

Balanskravet har bidragit till en god 
ekonomisk styrning 

Balanskravet har motverkat sparande 
och lett till att tillgängliga medel 
förbrukats för att undvika att medel 
låses fast i det egna kapitalet 

Balanskravet har inneburit att större 
fokus läggs på det årliga 
balanskravsresultatet än på de mer 
långsiktiga målen för god ekonomisk 
hushållning 

Balanskravet ses som en miniminivå 

Balanskravsresultatet beräknas vid 
upprättandet av budget och plan 

Balanskravsresultatet ger en 
rättvisande bild av ekonomin 

Lämna gärna dina kommentarer till ovanstående påståenden, t.ex. hur 
ändamålsenligheten i beräkningen av balanskravsresultatet skulle kunna förbättras 

Har din organisation under perioden 2014-2019 haft ett negativt balanskravsresultat 
som inte återställts inom tre år? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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Har ni anfört synnerliga skäl för att ett negativt balanskravsresultat inte återställts 
inom tre år?

Ja

Nej

Vet ej

Vilket eller vilka omständigheter har ni anfört?

Flera svar möjliga

Extraordinära händelser som inte har med den
ordinarie verksamheten att göra

Omstrukturering av verksamheten

Händelser av stor ekonomisk betydelse som är
kopplade till den ordinarie verksamheten

Kommunen/regionen anser det vara lämpligt av
annat skäl orsak

Kommunen/regionen har en stark finansiell
ställning

Annat. Vad?

Kan inte bedöma

Vilket/vilka ekonomiska resultat är mest centrala i organisationens styrning?

Flera svar kan lämnas

Verksamhetens resultat före finansiella
poster

Resultat efter finansiella poster före
extraordinära poster

Årets resultat

Årets resultat justerat för jämförelse-
störande poster

Balanskravsresultatet

Annat. Vad?

Kan inte bedöma
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Har ni anfört synnerliga skäl för att ett negativt balanskravsresultat inte återställts 
inom tre år? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Vilket eller vilka omständigheter har ni anfört? 

Flera svar möjliga 

Extraordinära händelser som inte har med den 
ordinarie verksamheten att göra 

Omstrukturering av verksamheten 

Händelser av stor ekonomisk betydelse som är 
kopplade till den ordinarie verksamheten 

Kommunen/regionen anser det vara lämpligt av 
annat skäl orsak 

Kommunen/regionen har en stark finansiell 
ställning 

Annat. Vad? 

Kan inte bedöma 

Vilket/vilka ekonomiska resultat är mest centrala i organisationens styrning? 

Flera svar kan lämnas 

Verksamhetens resultat före finansiella 
poster 

Resultat efter finansiella poster före 
extraordinära poster 

Årets resultat 

Årets resultat justerat för jämförelse-
störande poster 

Balanskravsresultatet 

Annat. Vad? 

Kan inte bedöma 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

Resultatutjämningsreserver (RUR) 

Har din organisation antagit riktlinjer för RUR? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Har din organisation avsatt medel i RUR? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Om din organisation inte har avsatt medel till RUR, vilket eller vilka är de viktigaste 
skälen? 

Flera svar möjliga 

Vi har inga riktlinjer för RUR 

Vi har inte haft ekonomisk möjlighet att göra 
avsättningar till RUR 

Vi har tillräckligt höga resultatmål för att ha en god 
marginal ändå 

RUR bidrar inte till att uppfylla god ekonomisk 
hushållning 

RUR riskerar att bidra till en sämre budgetdisciplin 

Regelverket kring RUR är otydligt och svårt att tillämpa 

Vi vill inte låsa in medel som bara kan användas för 
konjunkturutjämning 

Vi använder hellre andra möjligheter till avsättningar i 
eget kapital än RUR 

Annat skäl 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Har ni i er organisation använt medel från RUR? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Vilken var den huvudsakliga orsaken till att ni använde medel från RUR? 

Lägre skatteunderlagstillväxt till följd av den 
konjunkturella utvecklingen 

Skatteunderlagstillväxten blev lägre än beräknat 

Statsbidrag eller annan intäkt blev lägre än 
beräknat 

Kostnaderna blev högre än beräknat 

Annat. Vad? 

När har avsättningen av medel till eller användning av medel från RUR bestämts? 

I samband med budgetbeslut 

I samband med årsbokslut 

Både i budgetbeslut och i samband 
med årsbokslut 

Vet ej/ej aktuellt 

Använder ni er av andra typer av reserveringar i årsbokslutet, där syftet är att täcka 
kommande kostnader? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

22 TEKNISK RAPPORT – SWECO 

458 



   

    

 

   

  

  

  
  

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 
 

  
 

  

  

     

 

 

 

 
 

 
 

SOU 2021:75 Bilaga 3 

För vilka ändamål använder ni er av andra typer av reserveringar? 

Sociala investeringsfonder 

Pensionsmedelsfonder 

Kompetensutvecklingsfonder 

Annat. Vad? 

Har RUR förbättrat den långsiktiga ekonomiska styrningen i din organisation? 

Ja 

Ja, delvis 

Nej 

Kommentera gärna 

Borde avsättning till RUR eller någon form av liknande reservering vara 
obligatoriskt? 

Ja 

Nej 

Vet ej/kan inte bedöma 

Kommentera gärna 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Medelsförvaltning 

Har organisationen beslutat om riktlinjer för medelsförvaltning? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Lägger riktlinjerna för medelsförvaltning mest betoning på god avkastning eller på 
betryggande säkerhet? 

Mest betoning på god avkastning 

Mest betoning på betryggande säkerhet 

Båda lika mycket 

Kan inte bedöma 

Har det under perioden 2014-2019 inträffat händelser i organisationen där man i 
efterhand har insett att risktagandet inom ramen för medelsförvaltningen varit för 
stort? 

Ja 

Nej 

Kan inte bedöma 

Kommentera gärna 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

På vilket eller vilka sätt säkerställer ni kompetensen och de personella resurserna 
för medelsförvaltning i er organisation? 

Flera svar möjliga 

Egen resurs 

Delad resurs inom koncernen 

Delad resurs mellan två/flera kommuner eller regioner 

Stöd från Kommuninvest 

Stöd från annan affärsbank/kreditinstitut 

Extern konsulthjälp 

Vet ej 

Om organisationen handlar med finansiella instrument, har det under perioden 
2014-2019 hänt att pantsättningsförbudet gjort att ni avstått från någon placering av 
medel eller handel med finansiella instrument? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Vägledning och stöd 

Skulle efterlevnad och tillämpning av regelverket om ekonomisk förvaltning i 
kommunallagen kunna underlättas av mer vägledning och stöd till kommuner och 
regioner i ekonomistyrningen? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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Bilaga 3 SOU 2021:75 

Inom vilka områden anser du att det behövs mer vägledning och stöd? 

Flera svar möjliga 

Balanskravet, balanskravsresultatet och synnerliga skäl 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning utifrån ett långsiktigt 
perspektiv 

Finansiella mål och målnivåer för tex resultat, skuldsättning 
och soliditet 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt 
metoder för att koppla samman dessa med de finansiella 
målen 

Resultatutjämningsreserver 

Medelsförvaltning 

Tillämpning av lagen om kommunal bokföring och 
redovisning i den ekonomiska styrningen 

Frågor kring ekonomi i koncernen tex ägarstyrning av 
kommunala företag utifrån god ekonomisk hushållning 

Frågor kring budget eller strategier, affärsmässiga upplägg 
och styrmodeller för ekonomistyrningen 

Annat 

Hur anser du att vägledning och stöd bör ges? 

Genom vägledning och stöd som är utformad 
för alla kommuner och regioner 

Genom vägledning och stöd som vänder sig till 
exempelvis en viss kommungrupp eller 
kommuner med viss befolkningsstorlek 

Genom individuellt utformad vägledning och 
stöd efter förfrågan från enskilda kommuner 
och regioner 

Annat. Vad? 
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SOU 2021:75 Bilaga 3 

Vem/vilka anser du skulle kunna ge mer vägledning och stöd än idag? 

Flera svar möjliga 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Rådet för kommunal redovisning 

Föreningar med fokus på kommunal ekonomi 
(t ex KEF och RKA.) 

Statlig myndighet 

Annan aktör. Vem? 

Finns det behov av föreskrifter (som är tvingande) från en statlig myndighet för 
kommunernas och regionernas ekonomistyrning? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Inom vilket/vilka områden finns det behov av föreskrifter som är tvingande? 

Övriga kommentarer till frågorna i enkäten 

Tack för din värdefulla medverkan! 
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Bilaga 3a 

Underbilaga till bilaga 3 

Enkätsvar 

I underbilagan redovisas svaren i den enkätundersökningen utred-
ningen har låtit genomföra. Enkätsvaren redovisas endast på en över-
gripande nivå, exempelvis sker ingen fördelning av svaren för kom-
muner respektive regioner. I den tekniska rapporten (bilaga 3) återfinns 
en metodbeskrivning. 

Tabell 1 Om organisationens löpande uppföljning eller delårsrapport visar 
på prognosticerade, negativa budgetavvikelser för en eller flera 
nämnder, vad händer i huvudsak? 

Antal Procent 

Åtgärder vidtas utan dröjsmål 102 43% 
En åtgärdsplan ska tas fram för politiskt godkännande 184 78% 
Informationen noteras 75 32% 
Ingenting 6 3% 
Vet ej 1 0% 
Kommentar 33 14% 
Total 236 170% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100%. 

Tabell 2 Är de åtgärder som vidtas i din kommun/region för att komma till 
rätta med negativa budgetavvikelser vanligtvis tillräckliga för att 
återställa avvikelserna? 

Antal Procent 

Ja innan året är slut 34 15% 
Ja inom 1–2 år 125 53% 
Nej 68 29% 
Vet ej 7 3% 
Total 234 100% 
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Tabell 3 Har din organisation under de senaste fem åren anlitat någon 
extern aktör för bedömning av det ekonomiska läget som 
underlag inför beslut om finansiella mål eller riktlinjer? 

Antal Procent 

Ja, och det har påverkat besluten 38 16% 
Ja, men det har inte påverkat besluten 40 17% 
Nej 140 60% 
Vet ej 15 6% 
Total 233 100% 

Tabell 4 Har din organisation en budgetprocess som bygger på en 
genomgripande analys av både verksamhetsmässiga och 
finansiella förutsättningar? 

Antal Procent 
Ja 172 74% 
Nej 58 25% 
Vet ej 3 1% 
Total 233 100% 

Tabell 5 Har din organisation en budgetprocess som bygger på en 
genomgripande analys av både verksamhetsmässiga och 
finansiella förutsättningar? 

Antal Procent 
Ja. Vilka poster? 85 37% 
Nej 138 60% 
Vet ej 8 3% 
Total 231 100% 

Tabell 6 Får nämnder eller verksamheter (ej affärsdrivande) i din 
organisation ”ta med sig” över- och underskott mellan åren? 

Antal Procent 

Ja 55 24% 
Nej 178 76% 
Vet ej 0 0% 
Total 233 100% 

466 



         

    
   

  

   

   
    

   
   

   

 

     
  

   

    
    

     
   

   

 

   
  

   

   
   

   
   

 

     
   

   

   

   
   

   
   

  

SOU 2021:75 Bilaga 3a 

Tabell 7 (Om Ja på föregående fråga) Vilken effekt har medflyttning av 
över- och underskott mellan år fått på organisationens 
ekonomiska resultat? 

Antal Procent 

En klart positiv effekt 17 31% 
Ingen eller en obetydlig effekt 29 53% 
En klart negativ effekt 0 0% 
Kan inte bedöma 9 16% 
Total 55 100% 

Tabell 8 Finns det i din organisation en förståelse för innebörden i god 
ekonomisk hushållning? 

Antal Procent 

Ja en mycket god förståelse 28 12% 
Ja en ganska god förståelse 158 68% 
Nej förståelsen är inte så god 38 16% 
Kan inte bedöma 9 4% 
Total 233 100% 

Tabell 9 Har organisationen politiskt beslutade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning? 

Antal Procent 

Ja 199 85% 
Nej 32 14% 
Vet ej 2 1% 
Total 233 100% 

Tabell 10 Innehåller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning en 
bedömning av vilka faktorer i organisationen som anses bidra till 
en god ekonomisk hushållning? 

Antal Procent 

Ja 151 76% 
Nej 40 20% 
Vet ej 8 4% 
Total 199 100% 
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Tabell 11 Är organisationens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
beslutade i bred politisk uppslutning, dvs. en betryggande 
majoritet som sannolikt består även vid ett maktskifte? 

Antal Procent 

Ja 168 85% 
Nej 10 5% 
Vet ej 20 10% 
Total 198 100% 

Tabell 12 Har riktlinjerna tagits som ett eget beslut, dvs. i ett eget 
dokument utanför målen för god ekonomisk hushållning och 
budget/treårsplan? 

Antal Procent 

Ja 124 62% 
Nej 71 36% 
Vet ej 4 2% 
Total 199 100% 

Tabell 13 Har era riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppdaterats 
någon gång under perioden 2014–2019? 

Antal Procent 
Nej 47 24% 
Ja, regelmässigt i samband med en ny mandatperiod 30 15% 
Ja, i samband med en ny (väsentligt förändrad) bedömning av ekonomin 44 22% 
Ja av annan orsak 71 36% 
Vet ej 7 4% 
Total 199 100% 

Tabell 14 Är riktlinjerna styrande i organisationens utformning av målen 
för god ekonomisk hushållning i budget och treårsplan? 

Antal Procent 

Ja 111 56% 
Delvis 71 36% 
Nej 7 4% 
Kan inte bedöma 10 5% 
Total 199 100% 
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Tabell 15 Har din organisation både verksamhetsmål och finansiella mål 
med betydelse för god ekonomisk hushållning? 

Antal Procent 
Ja 204 88% 
Nej 27 12% 
Vet ej 0 0% 
Total 231 100% 

Tabell 16 Hänger målen för verksamheten och de finansiella målen ihop 
och stödjer varandra – dvs. kan man säga att de är förenliga? 

Antal Procent 

Ja 25 12% 
Ja delvis 83 41% 
Ja delvis men de finansiella målen dominerar 43 21% 
Ja delvis men verksamhetsmålen dominerar 25 12% 
Nej de hänger inte ihop. 26 13% 
Vet ej 1 0% 
Total 203 100% 

Tabell 17 Vilket tidsperspektiv har organisationen i sina finansiella mål? 

Antal Procent 
Upp till 3 år 129 56% 
4–10 år 96 42% 
längre än 10 år 6 3% 
Total 231 100% 
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Tabell 18 Vilka faktorer vägs in i era analyser när organisationens 
finansiella mål fastställs? 

Antal Procent 
Det ekonomiska utgångsläget i den egna kommunen/regionen 210 91% 
Demografiska förändringar framöver (effekter på kostnads-

147 64%
och intäktsutvecklingen) 
Kommande investeringsbehov (utifrån behov i verksamheten, 

194 84%
infrastruktur, bostäder etc.) 
Kommande finansieringsbehov 133 58% 
Låneskulden i dag och framtida utveckling 141 61% 
Soliditet 148 64% 
Skatteuttag 102 44% 
Nettokostnadsavvikelse 75 33% 
Effektiviseringspotential 62 27% 
Pensionsutbetalningar 67 29% 
Annat. Vad? 20 9% 
Total 230 565% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100 %. 

Tabell 19 Är era finansiella mål tillräckliga för att upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning på lång sikt dvs. 5–10 år? 

Antal Procent 
Ja 134 58% 
Nej 61 26% 
Vet ej 36 16% 
Total 231 100% 

Tabell 20 Varför är era mål inte tillräckliga för at upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning på lång sikt dvs. 5–10 år? 

Antal Procent 

Målen är inte tillräckligt styrande 25 41% 
Målen räcker inte för att vi ska klara att hålla vår soliditet på viss nivå 14 23% 
Målen räcker inte för att vi ska klara att hålla låneskulden på en viss nivå 17 28% 
Resultatkraven sätts i det korta perspektivet för lågt för att målen 
ska kunna uppnås 

42 69% 

Annat. Vad? 11 18% 
Total 61 179% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100 %. 
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Tabell 21 Hur har era finansiella mål ändrats mellan åren 2017–2019? 

Antal Procent 

Målen har skärpts 67 29% 
Målen har lättats 44 19% 
Målen har inte ändrats 107 47% 
Vet ej 12 5% 
Total 230 100% 

Tabell 22 Ligger 2020 års budget och treårsplan (för 2020–2022) 
för organisationen i linje med era finansiella mål? 

Antal Procent 

Ja 127 55% 
Delvis 72 31% 
Nej 32 14% 
Vet ej 0 0% 
Total 231 100% 

Tabell 23 Har ni åren 2017–2019 uppnått era finansiella mål? 

Antal Procent 
Ja 90 39% 
Delvis 116 50% 
Nej 23 10% 
Kan inte bedöma 1 0% 
Total 230 100% 
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Tabell 24 Vilka är orsakerna till att ni inte har uppnått de finansiella målen? 

Antal Procent 

Skatteintäkterna blev lägre än beräknat 23 17% 
Statsbidragen blev lägre än beräknat 11 8% 
Kostnaderna blev högre än budgeterat 103 75% 
Beslutade åtgärder har inte genomförts 32 23% 
Vidtagna omstruktureringsåtgärder (effektiviserings/besparingsåtgärder) 

54 39%
har inte fått tillräcklig effekt 
Budgeterat resultat som beslutats av fullmäktige på en nivå 

36 26% 
som är lägre än de finansiella målen 
Annat. Vad? 29 21% 
Total 137 210% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100%. 

Tabell 25 Har organisationen satt upp mål med betydelse för god 
ekonomisk hushållning för hela kommunkoncernen? 

Antal Procent 

Ja 71 31% 
Nej 146 63% 
Vi har ingen koncern 14 6% 
Vet ej 0 0% 
Total 231 100% 

Tabell 26 Har organisationen satt upp mål med betydelse för god 
ekonomisk hushållning för hela kommunkoncernen? 

Antal Procent 
Ja 71 31% 
Nej 146 63% 
Vi har ingen koncern 14 6% 
Vet ej 0 0% 
Total 231 100% 
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Tabell 27 Påverkar organisationens mål för god ekonomisk hushållning 
styrningen av de enskilda bolagen? 

Antal Procent 
Ja, genom att bolagen omfattas av de finansiella målen 
och verksamhetsmålen 

26 37% 

Ja, genom ägardirektiven 46 66% 
Ja, genom en aktiv ägarstyrning 22 31% 
Nej, är ofta inte tillämplig, det är andra principer som styr affärs-
drivande verksamhet 

15 21% 

Annat. Vad? 9 13% 
Total 70 169% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100%. 

Tabell 28 Vilka av följande påståenden om balanskravet överensstämmer 
med förhållandena i din organisation för perioden 2014–2019? 

Ja Nej Kan inte Total Antal 
bedöma svarande 

Regelverket kring balanskravet och synnerliga 
61% 15% 24% 100% 228

skäl är ändamålsenligt 
Balanskravet har medfört ett stort fokus 

52% 36% 12% 100% 228
på ekonomin 
Balanskravet har bidragit till en god eko-

53% 30% 18% 100% 228
nomisk styrning 
Balanskravet har motverkat sparande och lett 
till att tillgängliga medel förbrukats för att und- 7% 72% 21% 100% 227 
vika att medel låses fast i det egna kapitalet 
Balanskravet har inneburit att större fokus läggs 
på det årliga balanskravsresultatet än på de mer 32% 53% 16% 100% 228 
långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning 
Balanskravet ses som en miniminivå 64% 22% 14% 100% 228 
Balanskravsresultatet beräknas vid upp-
rättandet av budget och plan 

61% 32% 7% 100% 228 

Balanskravsresultatet ger en rättvisande bild 
av ekonomin 

48% 34% 18% 100% 228 
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Tabell 29 Har din organisation under perioden 2014–2019 haft ett 
negativt balanskravsresultat som inte återställts inom tre år? 

Antal Procent 
Ja 21 9% 
Nej 203 89% 
Vet ej 4 2% 
Total 228 100% 

Tabell 30 (Om ja på föregående fråga) Har ni anfört synnerliga skäl för att 
ett negativt balanskravsresultat inte återställts inom tre år? 

Antal Procent 

Ja 17 81% 
Nej 4 19% 
Vet ej 0 0% 
Total 21 100% 

Tabell 31 (Om ja på föregående fråga) 
Vilket eller vilka omständigheter har ni anfört? 

Antal Procent 

Extraordinära händelser som inte har med den ordinarie verksamheten 
att göra 

9 53% 

Omstrukturering av verksamheten 3 18% 
Händelser av stor ekonomisk betydelse som är kopplade till den 
ordinarie verksamheten 

2 12% 

Kommunen/regionen anser det vara lämpligt av annat skäl orsak 2 12% 
Kommunen/regionen har en stark finansiell ställning 4 24% 
Annat. Vad? 5 29% 
Kan inte bedöma 0 0% 
Total 17 147% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100 %. 
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Tabell 32 Vilket/vilka ekonomiska resultat är mest centrala 
i organisationens styrning? 

Antal Procent 
Verksamhetens resultat före finansiella poster 80 35% 
Resultat efter finansiella poster före extraordinära poster 28 12% 
Årets resultat 150 66% 
Årets resultat justerat för jämförelsestörande poster 56 25% 
Balanskravsresultatet 86 38% 
Annat. Vad? 14 6% 
Kan inte bedöma 4 2% 
Total 227 184% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar til l över 100%. 

Tabell 33 Har din organisation antagit riktlinjer för RUR? 

Antal Procent 
Ja 148 65% 
Nej 77 34% 
Vet ej 2 1% 
Total 227 100% 

Tabell 34 Har din organisation avsatt medel i RUR? 

Antal Procent 
Ja 126 56% 
Nej 97 43% 
Vet ej 2 1% 
Total 225 100% 
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Tabell 35 (Om nej på föregående fråga) Om din organisation inte har avsatt 
medel till RUR, vilket eller vilka är de viktigaste skälen? 

Antal Procent 
Vi har inga riktlinjer för RUR 40 42% 
Vi har inte haft ekonomisk möjlighet att göra avsättningar till RUR 29 31% 
Vi har tillräckligt höga resultatmål för att ha en god marginal ändå 24 25% 
RUR bidrar inte till att uppfylla god ekonomisk hushållning 23 24% 
RUR riskerar att bidra till en sämre budgetdisciplin 27 28% 
Regelverket kring RUR är otydligt och svårt att tillämpa 22 23% 
Vi vill inte låsa in medel som bara kan användas för konjunkturutjämning 20 21% 
Vi använder hellre andra möjligheter till avsättningar i eget kapital än RUR 20 21% 
Annat skäl 9 9% 
Total 95 225% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100 %. 

Tabell 36 Har ni i er organisation använt medel från RUR? 

Antal Procent 

Ja 28 12% 
Nej 195 86% 
Vet ej 3 1% 
Total 226 100% 

Tabell 37 Vilken var den huvudsakliga orsaken till att ni använde medel 
från RUR? 

Antal Procent 
Lägre skatteunderlagstillväxt till följd av den konjunkturella utvecklingen 3 11% 
Skatteunderlagstillväxten blev lägre än beräknat 2 7% 
Statsbidrag eller annan intäkt blev lägre än beräknat 2 7% 
Kostnaderna blev högre än beräknat 17 61% 
Annat. Vad? 4 14% 
Total 28 100% 
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Tabell 38 När har avsättningen av medel till eller användning av medel 
från RUR bestämts? 

Antal Procent 
I samband med budgetbeslut 8 4% 
I samband med årsbokslut 100 44% 
Både i budgetbeslut och i samband med årsbokslut 19 8% 
Vet ej/ej aktuellt 98 44% 
Total 225 100% 

Tabell 39 Använder ni er av andra typer av reserveringar i årsbokslutet, 
där syftet är att täcka kommande kostnader? 

Antal Procent 
Ja 54 24% 
Nej 170 75% 
Vet ej 2 1% 
Total 226 100% 

Tabell 40 För vilka ändamål använder ni er av andra typer av reserveringar? 

Antal Procent 
Sociala investeringsfonder 8 15% 
Pensionsmedelsfonder 11 20% 
Kompetensutvecklingsfonder 1 2% 
Annat. Vad? 34 63% 
Total 54 100% 

Tabell 41 Har RUR förbättrat den långsiktiga ekonomiska styrningen 
i din organisation? 

Antal Procent 
Ja 5 2% 
Ja, delvis 40 18% 
Nej 173 79% 
Total 218 100% 
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Tabell 42 Borde avsättning till RUR eller någon form av liknande 
reservering vara obligatoriskt? 

Antal Procent 
Ja 26 12% 
Nej 127 56% 
Vet ej/kan inte bedöma 73 32% 
Total 226 100% 

Tabell 43 Har organisationen beslutat om riktlinjer för medelsförvaltning? 

Antal Procent 

Ja 188 83% 
Nej 31 14% 
Vet ej 7 3% 
Total 226 100% 

Tabell 44 Lägger riktlinjerna för medelsförvaltning mest betoning på god 
avkastning eller på betryggande säkerhet? 

Antal Procent 
Mest betoning på god avkastning 3 2% 
Mest betoning på betryggande säkerhet 127 68% 
Båda lika mycket 45 24% 
Kan inte bedöma 12 6% 
Total 187 100% 

Tabell 45 Har det under perioden 2014–2019 inträffat händelser 
i organisationen där man i efterhand har insett att risktagandet 
inom ramen för medelsförvaltningen varit för stort? 

Antal Procent 
Ja 3 1% 
Nej 204 90% 
Kan inte bedöma 19 8% 
Total 226 100% 
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Tabell 46 På vilket eller vilka sätt säkerställer ni kompetensen och de 
personella resurserna för medelsförvaltning i er organisation? 

Antal Procent 
Egen resurs 146 65% 
Delad resurs inom koncernen 30 13% 
Delad resurs mellan två/flera kommuner eller regioner 9 4% 
Stöd från Kommuninvest 108 48% 
Stöd från annan affärsbank/kreditinstitut 63 28% 
Extern konsulthjälp 75 33% 
Vet ej 12 5% 
Total 225 197% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100%. 

Tabell 47 Om organisationen handlar med finansiella instrument, har det 
under perioden 2014–2019 hänt att pantsättningsförbudet gjort 
att ni avstått från någon placering av medel eller handel med 
finansiella instrument? 

Antal Procent 

Ja 1 0% 
Nej 157 73% 
Vet ej 57 27% 
Total 215 100% 

Tabell 48 Skulle efterlevnad och tillämpning av regelverket om ekonomisk 
förvaltning i kommunallagen kunna underlättas av mer vägledning 
och stöd till kommuner och regioner i ekonomistyrningen? 

Antal Procent 

Ja 123 54% 
Nej 35 15% 
Vet ej 68 30% 
Total 226 100% 
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Tabell 49 Inom vilka områden anser du att det behövs mer vägledning 
och stöd? 

Antal Procent 
Balanskravet, balanskravsresultatet och synnerliga skäl 36 29% 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning utifrån ett långsiktigt perspektiv 101 82% 
Finansiella mål och målnivåer för tex resultat, skuldsättning och soliditet 83 67% 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt metoder 
för att koppla samman dessa med de finansiella målen 

91 74% 

Resultatutjämningsreserver 33 27% 
Medelsförvaltning 36 29% 
Tillämpning av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
i den ekonomiska styrningen 

31 25% 

Frågor kring ekonomi i koncernen tex ägarstyrning av kommunala 
företag utifrån god ekonomisk hushållning 

80 65% 

Frågor kring budget eller strategier, affärsmässiga upplägg och styr -
modeller för ekonomistyrningen 

48 39% 

Annat 3 2% 
Total 123 441% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100%. 

Tabell 50 Hur anser du att vägledning och stöd bör ges? 

Antal Procent 

Genom vägledning och stöd som är utformad för alla kommuner 
och regioner 

78 36% 

Genom vägledning och stöd som vänder sig till exempelvis en viss 
kommungrupp eller kommuner med viss befolkningsstorlek 

93 43% 

Genom individuellt utformad vägledning och stöd efter förfrågan 
från enskilda kommuner och regioner 

36 17% 

Annat. Vad? 7 3% 
Total 214 100% 
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Tabell 51 Vem/vilka anser du skulle kunna ge mer vägledning 
och stöd än i dag? 

Antal Procent 
Sveriges Kommuner och Regioner 202 94% 
Rådet för kommunal redovisning 93 43% 
Föreningar med fokus på kommunal ekonomi (t.ex. KEF och RKA) 74 34% 
Statlig myndighet 29 13% 
Annan aktör. Vem? 10 5% 
Total 216 189% 
Anm. Fler än ett svarsalternativ är tillåtet vilket leder till att svarsandelen summerar till över 100%. 

Tabell 52 Finns det behov av föreskrifter (som är tvingande) från en statlig 
myndighet för kommunernas och regionernas ekonomistyrning? 

Antal Procent 

Ja 30 13% 
Nej 125 56% 
Vet ej 69 31% 
Total 224 100% 
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Sammanfattande slutsatser 
Idag bedrivs en omfattande del av viktig kommunal service genom organisationer som juridiskt 

ligger utanför den kommunala förvaltningen; aktiebolag, kommunalförbund, stiftelser m.fl. Då 

kommunerna och regionerna är ansvarig för all verksamhet, oavsett hur den är organiserad, är det 

av betydelse att anlägga ett koncernperspektiv på sin styrning. Ett kommunalt koncernperspektiv 

på styrning utgår ifrån ambitionen att uppnå gemensamma finansiella och icke finansiella mål, 

att optimera samordning och utnyttja synergieffekter samt minimerar målkonflikter och undvika 

suboptimering. Syftet med föreliggande studie är att kartlägga i vilken utsträckning Sveriges 

kommuner och regioner beaktar koncernperspektivet i sin styrning mot en god ekonomisk 

hushållning. För att göra detta har majoriteten av alla kommuners och regioners riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning, budgetar för 2021 samt årsredovisningar för 2019 studerats. Vidare har 

54 ägardirektiv från 30 kommuner ingått i studien. Studien resulterade i b.la. följande resultat: 

● Av 278 (bortfall 12) studerade kommuner beaktar 58 st (21 %) koncernperspektivet i sina 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi noterar också att ett flertal riktlinjer är i 

behov av en uppdatering. 

● Av 20 (bortfall 1) studerade regioner beaktar 2 regioner koncernperspektivet i sina 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

● Av 280 (bortfall 20) studerade kommuner har 70 kommuner (26 %) ett eller flera 

finansiella mål och 27 st (14 %) ett eller flera verksamhetsmål för en god ekonomisk 

hushållning som beaktar koncernen, i sin budget för 2021. 

● Av 21 studerade regioner beaktar 3 st finansiella mål och 3 st verksamhetsmål för en god 

ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv, i sin budget för 2021. 

● Av 54 studerade ägardirektiv är det 70 % av ägardirektiven som explicit innehåller ett 

allmänt koncernperspektiv genom att bolagens roll för att skapa koncernnytta på olika 

sätt påtalas och/eller regleras. 

● Inget av de studerade ägardirektivet berör begreppet god ekonomisk hushållning. 

● Alla studerade ägardirektiv innehåller ett eller flera mätbara finansiella mål. Få 

ägardirektiv innehåller mätbara verksamhetsmål. 
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● Inga av målen i de 54 studerade ägardirektiven motiveras explicit med hänvisning till 

koncernnytta eller god ekonomisk hushållning. Indirekt framgår dock denna koppling i 

flera av ägardirektivens verksamhetsmål.     

En slutsats som kan dras är att ett koncerntänk tycks sprida sig. Indikationer på detta är att det är 
fler kommuner som har koncernmål i budget 2021 än ett koncernmål i sina riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning (ett dokument som ofta har några år på nacken). Det är fler kommuner 
som har koncernmål i sin budget 2021 än som utvärderade god ekonomisk hushållning ur ett 
koncernperspektiv i sin årsredovisning 2019. Allmänt skrivs det mycket om kommunkoncernen i 
budget 2021 och även studerade ägardirektiv poängterar kommunkoncernnyttan i stor 
utsträckning.  

Enligt SCBs statistik från 2019 är det trots allt 145 kommuner som har fyra eller fler helägda 
bolag och i 164 kommuner omsätter de kommunala bolagen 15 % eller mer i förhållande till 
kommunens intäkter för verksamhet, skatter och statsbidrag. Vidare är det 206 kommuner där 
den kommunala koncernens bokförda värde på det materiella anläggningstillgångarnas är över 
40 % större än kommunens bokförda värde. Mot denna bakgrund är det en låg andel kommuner 
som styr utifrån ett koncernperspektiv inom ramen för god ekonomisk hushållning. Slutsatsen är 
att koncernstyrning är relevant i en kommunal kontext och behöver stärkas. 

Kommunallagen reglerar redan idag att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i andra 
juridiska former. Det finns anledning till att förtydliga denna skrivning med avseende på om den 
ska avse den kommunala koncernen eller den individuella juridiska personen. Denna skillnad är 
viktig. Bland landets kommuner förekommer båda tolkningarna av god ekonomisk hushållning. 
Om den ska gälla kommunkoncernen så är det viktigt att definiera vad som ingår i 
kommunkoncernen och vad som inte gör det. 

Kommunal samverkan och kommunalförbundet som juridisk form har inte ingått i denna 
kartläggning. Samverkan utgör en utmaning vad avser god ekonomisk hushållning då flera 
ägarkommuner ska styra tillsammans. Vidare ska kommunalförbundet specifikt, enligt 
kommunallagen, fatta beslut om egna riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Här 
finns risk för målkonflikt dels mellan ägarkommuner, dels mellan kommunalförbund och 
ägarkommun. Liknande utmaning finns för samägda bolag.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Idag bedrivs en omfattande del av viktig kommunal service genom organisationer som juridiskt 

ligger utanför den kommunala förvaltningen. Enligt SCBs statistik för 2019 finns det cirka 1 800 

kommunala bolag som omsätter ca 230 mdr kr och har ca 55 tusen anställda. Hälften av landets 

kommuner har fyra eller fler helägda bolag (SCB statistik för 2019).  Fastigheter, energi, avfall 

och vatten dominerar men bolagen är spridda inom en lång rad verksamhetsområden, även 

traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. Exempelvis finns det idag ett antal 

kommuner som har anställt sin omsorgspersonal i kommunalt ägda bolag. I takt med ett ökat 

samverkansbehov har också andra organisationsformer än aktiebolag, såsom kommunalförbund, 

adderats till den kommunala organisationskartan. Det finns således viktig service men också stora 

kostnader och risker i andra organisationsformer, så som aktiebolag och kommunalförbund. Då 

kommunerna och regionerna är ansvarig för all verksamhet, oavsett hur den är organiserad, är det 

av betydelse att anlägga ett koncernperspektiv på sin styrning. 

1.2. Kommunala koncerner och styrning 
Föreliggande kartläggning fokuserar på den kommunala koncernen som inte ska förväxlas med en 

kommunal bolagskoncern. Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med 

de kommunala företagen (inkl., kommunalförbund). Ett kommunalt koncernperspektiv på styrning 

utgår ifrån ambitionen att uppnå gemensamma finansiella och icke finansiella mål, att optimera 

samordning och utnyttja synergieffekter samt minimerar målkonflikter och undvika 

suboptimering. Att kommuner exempelvis definierar, fastställer och följer upp mål för både 

nämnder och kommunala bolag betyder inte per automatik att kommunens styrs utifrån ett 

koncernperspektiv om det inte finns en koppling till kommunens prestationer, mål och utveckling 

som helhet. Denna distinktion återkommer till lagens krav på god ekonomisk hushållning. 

I kommunallagen (1991:900, 11 kap. 1 §) framgår att “kommuner och landsting ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”. Det är 

oklart hur regeln ska tolkas i praktiken. Skrivningen kan tolkas som att god ekonomisk hushållning 

ska uppnås i den kommunala koncernen som helhet. Alternativ tolkning är att den juridiska 
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personen (t.ex., det kommunala bolaget) ska uppnå en god ekonomisk hushållning. Det senare 

leder inte per automatik till en god ekonomisk hushållning i den kommunala koncernen då 

målkonflikter kan finnas mellan den juridiska personens mål och andra verksamheters mål 

och/eller koncernmål.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga i vilken utsträckning Sveriges kommuner och 

regioner beaktar koncernperspektivet i sin styrning mot en god ekonomisk hushållning. Centrala 

frågeställningarna för studien är om kommunernas/regionernas riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning beaktar koncernperspektivet samt om kommunernas/regionernas finansiella mål och 

verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning beaktar koncernperspektivet. 

2. Metod 
Studien har genomförts genom en kvantitativ dokumentstudie, för att skapa en överblick. Därmed 

har studien ambitionen att studera alla 290 kommuner och 21 regioner. Visst bortfall förekommer 

enligt nedan. 

• För varje kommun och region har sammanställts om deras riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning (enligt KL 11 kap § 1) beaktade koncernperspektivet. Ifall riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning beaktade ett koncernperspektiv sammanställdes citat som visade 

på att så är fallet. Bortfall: 12 kommuner pga., av riktlinjerna inte kunde identifieras. 

Region: 1 bortfall. Mail med påminnelse har skickats. 

• För att identifiera mål för en god ekonomisk hushållning (enligt KL 11 kap § 6) studerades 

kommuners och regioners budget för 2021. Bortfall: 20 kommuner. Mail med påminnelse 

har skickats. Både finansiella mål och verksamhetsmål beaktades. Ifall det fanns finansiella 

eller verksamhetsmål för koncernen med avseende för god ekonomisk hushållning 

sammanställdes den informationen tillsammans med de citat som visar på att så är fallet. 

• Vidare har alla årsredovisningar från 2019 studerats för att se ifall ett koncernperspektiv 

med avseende på god ekonomisk hushållning beaktades där. Ifall ett koncernperspektiv 

beaktades i årsredovisningen sammanställdes den informationen tillsammans med de citat 
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som bekräftade det. Observera att budget och årsredovisning inte avser samma år utan 

studien av årsredovisningarna för 2019 syftar till att stödja studien av budget 2021.   

• Slutligen har ett urval av 30 kommuner gjorts för att studera ägardirektiv för 1 till 2 

kommunala bolag i respektive kommun. Urvalet har gjorts utifrån storlek (invånarantal) i 

kombination med antal helägda bolag. Detta för att fånga kommuner där koncernstyrning 

är relevant. En lista på kommun och ägardirektiv framgår av bilaga 1. 

3. Resultat 

3.1 Koncernen i riktlinjer, budget och årsredovisning 
I tabell 1 nedan redovisas en övergripande sammanställning av resultaten av kartläggningen av 
om kommunerna och regionerna beaktar koncernen i riktlinjer för god ekonomisk hushållning, i 
budgetens mål för god ekonomisk hushållning samt i utvärdering av god ekonomisk hushållning 
i årsredovisningen. 

Tabell 1: Koncernperspektiv i kommuners och regioners riktlinjer, budgetar och årsredovisningar 

KOMMUNER 
Antal 

kommuner Bortfall 

Koncern-
perspektiv 

Antal 

Koncern-
perspektiv 

Andel 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 290 12 58 21% 
Budget år 2021 290 20 
- Finansialla mål år 2021 70 26% 
- Verksamhetsmål år 2021 37 14% 
Årsredovisning 2019 290 0 43 15% 

REGIONER 
Antal 

regioner Bortfall 

Koncern-
perspektiv 

Antal 

Koncern-
perspektiv 

Andel 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 21 1 2 10% 
Budget år 2021 21 0 
- Finansialla mål år 2021 3 14% 
- Verksamhetsmål år 2021 3 14% 
Årsredovisning 2019 21 0 3 14% 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Ambitionen har varit att kartlägga alla riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det är 27 
kommuner (9 %) och en region som har svarat att de saknar riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 
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I SKRs skrift ”RUR och God ekonomisk Hushållning” från år 2020 (SKR, 2020) anges att 
riktlinjerna bör behandlas som ett separat beslutsärende, men att de kan samordnas med 
budgetbeslutet. Det anses också viktigt att det tydligt framgår vad som är riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning. I denna studie har 250 kommuners riktlinjer identifierats. Av dessa är 
182 st (73 %) separata dokument (i några enstaka fall är de en del av ekonomistyrningsriktlinjer). 
I övriga fall (68 kommuner) har kommunerna själva hänvisat till budget. Motsvarande siffror för 
regionerna är att 20 regioner har riktlinjer var av två regioner hänvisar till budget. Noterbart är 
att det i kommuners budget-dokument inte alltid är tydligt vilket avsnitt som utgör riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning. 

När det gäller riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är många daterade till år 2013 när 
lagkravet på riktlinjer kom. I en del fall är det inget formellt problem då riktlinjerna är 
principiellt hållna och hänvisar till analys och mål i budget. I andra fall innehåller riktlinjerna en 
långsiktig analys och långsiktiga mål som inte har uppdaterats. Vi ser således en risk i att 
separata dokument faller i glömska om de inte ingår i en formell återkommande process. 
Exempelvis skulle det kunna vara ett krav på uppdatering enligt en lämplig cykel samt att det i 
budget och årsredovisning ska anges när riktlinjerna beslutades senast. Det finns också exempel 
på att detta anges i budget och årsredovisning. 

Studien identifierar att av 278 kommuner (290-12 i bortfall) beaktar 58 kommuner (21 %) på ett 
eller annat sätt koncernen i sina riktlinjer. Motsvarande siffror för regionerna är 2 av 20 som har 
riktlinjer. Variationen är dock stor. I vissa fall är perspektivet allmänt hållet vilket illustreras av 
följande citat: 

”God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela 
kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. All 
verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva ska ha invånarnas bästa som 
utgångspunkt.” (Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Uddevalla kommunkoncern) 

I andra fall görs en överlappning till ett mer konkretiserat förhållningsätt genom att hänvisa till 
styrmodellens och målens roll utifrån ett koncernperspektiv: 

”Kommunkoncernens vision, som fastställs i strategisk plan, visar riktningen för hur vi 
i kommunkoncernen ska utveckla vår stad. Visionen kompletteras med 
visionsområden som beskriver hur Borlänge ska utvecklas för att vara en hållbar 
kommun att leva och verka i. Visionsområdena konkretiserar i kommunfullmäktiges 
mål. Kommunfullmäktiges mål är koncernövergripande och hjälper koncernen att arbeta i 
visionens riktning. Målen delas in i verksamhetsmål och finansiella mål. Tillsammans 
leder de koncernen till en god ekonomisk hushållning.” (Policy för god ekonomisk 
hushållning, Borlänge kommun). 
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Det finns också exempel på där konkretisering sker genom mer precisa mål: 

”God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och 
verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ett långsiktigt mål är att soliditeten i 
kommunkoncernen år 2030 ska nå 25 %.” (Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Strängnäs 
kommun). 

Några kommuner har också valt att dela upp riktlinjerna i två nivåer, en nivå för 
kommunkoncern och en nivå för kommun. 

Avseende de två regioner som har ett koncernperspektiv i sina riktlinjer är detta svårt att 
identifiera (både i riktlinjer och budget). Det tycks så självklart att det är först när man tittar på 
uppföljningsdokument (årsredovisning) som det framgår att det är koncernsiffrorna som används 
för avstämning. 

Det är också vanligt förekommande att god ekonomisk hushållning kopplas till juridisk person, 
snarare än koncernen, vilket följande citat illustrerar: 

”God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform, 
säkerställs separat genom ägardirektiv.” (Nynäshamns kommun) 

Budget och kommunkoncernen 
Vad gäller god ekonomisk hushållning i budget så syftar det till att formulera mål för en god 
ekonomisk hushållning. Det är här som god ekonomisk hushållning ska konkretiseras 

Det är 70 kommuner (26 %) och 3 regioner som har fastställt ett eller flera finansiella mål för en 
god ekonomisk hushållning, dvs., något fler än som beaktar koncernen i sina riktlinjer. Denna 
skillnad är sannolikt en indikator på att utveckling har skett sedan år 2013 då många kommuner 
utvecklade sina riktlinjer. De vanligaste finansiella målen för den kommunala koncernen är mål 
relaterat till soliditet och skuldsättning. Mål för resultat, investeringsnivåer och självfinansiering 
förekommer också. 

Är det relevant för alla kommuner att styra på koncernen? Enligt SCB statistik för 2019 är det 
145 kommuner som heläger 4 eller fler kommunala bolag. I denna grupp är det 30 % som har 
identifierat ett eller flera finansiella mål för koncernen. Vidare är det 164 kommuner vars 
kommunala bolag har en omsättning som uppgår till 15 % eller mer i förhållande till kommunens 
intäkter för verksamheten, skatter och statsbidrag. Inom denna grupp är det 31 % 
som har identifierat ett eller flera finansiella mål för koncernen. Vidare är det 206 kommuner där 
den kommunala koncernens bokförda värde på det materiella anläggningstillgångarnas är över 
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40 % större än kommunens bokförda värde. Inom denna grupp är det 29 % som har identifierat 
ett eller flera finansiella mål för koncernen. Det finns således en koppling mellan finansiella 
koncernmål och relevans, men det är fortfarande en låg andel. 

Det är färre kommuner som fastställer icke-finansiella verksamhetsmål får en god ekonomisk 
hushållning. Studien har identifierat att 37 kommuner (14 %) som gör detta (3 regioner). Målen 
rör vanligen trygghet, arbetsmarknad, attraktivitet, miljö och integration dvs., områden som de 
flesta verksamheter kan bidra till utifrån sina förutsättningar. Det är vanligt att målen är allmänt 
hållna, ibland kombinerat med tydliga krav på att alla verksamheter i koncernen ska utveckla 
strategier, mål och mått i förhållande till kommunens ambitioner. Det finns också exempel på 
kvantifierade koncernmål, företrädelsevis inom miljöområdet: 

”Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med minst 80 procent per invånare för 
kommunkoncern.” (Budget 2021, Örebro kommun) 

I denna kartläggning av budget har kravet varit att målen tydligt ska vara formulerade inom 
ramen för begreppet god ekonomisk hushållning. Detta är när det gäller verksamhetsmål inte helt 
enkelt att identifiera då kommuner ofta har omfattande styrsystem och målstrukturer. Andelen 
kommuner (14 %) kan därför vara i underkant. 

Vår bedömning är att det är långt fler kommuner än de 70 kommuner som har ett finansiell mål 
på koncernnivå som arbetar med koncernstyrning. Perspektivet omnämns relativt flitigt i budget-
dokumenten. Vidare noterar vi att de kommunala bolagen i en del kommuner numera också är 
inkluderade i målstyrningen men då som enskilda verksamheter (precis som skolan, vård, 
kommunal teknik etc.). Det kan också noteras att det är en del kommuner som i sin budget 
hänvisar till redovisningsnormering och till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning som bakgrund och motiv till att de inför mål på kommunkoncernnivå: 

”Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
enligt den nya redovisningslagstiftningen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras 
även för koncernen.” (Budget 2021, Höganäs kommun) 

Årsredovisning och kommunkoncernen 
I denna studie har genomgången av årsredovisningarna från 2019 syftat till kontroll ifall 
resultatet för riktlinjer och budget 2021 är rimligt. Studien visar att 15 % av kommunerna och tre 
av regionerna beaktade koncernperspektivet i sin utvärdering av god ekonomisk hushållning år 
2019. Detta indikerar att det sker en utveckling mot ett koncernperspektiv då andelen som har 
finansiella mål i sin budget 2021 är 26 %. Vidare så anger numera också rekommendation 15 
”Förvaltningsberättelse” från Rådet för kommunal redovisning (RKR) att upplysningarna i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med 
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SOU 2021:75 Bilaga 5 

betydelse för god ekonomisk hushållning som formulerats för den kommunala koncernen och 
kommunen. Det är således sannolikt att andelen som i framtiden kommer att utgå från ett 
koncernperspektiv i sin utvärdering av god ekonomisk hushållning kommer att öka i framtiden. 

3.2 Koncernen och god ekonomisk hushållning i ägardirektiv 
En viktig utgångspunkt för denna kartläggning är att betydande kommunal verksamhet bedrivs 
genom den juridiska formen aktiebolag. För att styra kommunen mot en god ekonomisk 
hushållning utifrån ett koncernperspektiv är därför ägardirektiven viktiga styrinstrument. För att 
få en bild av hur de kommunala bolagen styrs utifrån god ekonomisk hushållning och ett 
koncernperspektiv har 54 ägardirektiv från 30 olika kommuner studerats översiktligt. 
Kommunerna varierar i storlek, men har gemensamt att de är ägare till minst fyra bolag. De 
flesta ägardirektiv berör fastigheter och energi, men också VA och avfall finns representerade. 
Några koncernmoderbolag har också inkluderats. Ägardirektiven framgår av bilaga 1.    

Kartläggningen visar att den kommunala koncernen som perspektiv har letat sig in i 
ägardirektiven då 70 % av ägardirektiven innehåller ett kommunalt koncernperspektiv i någon 
form. Här följer några exempel: 

”Samtliga kommunägda bolag ska: - bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål 
nås, - aktivt söka koncernnytta, - följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen” (Ägardirektiv 
till Skelleftebostäder AB) 

”Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla kommunen och dess 
näringsliv.” (Ägardirektiv för Pitebo AB) 

”Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Ett koncernföretag kan inte tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet om det medför nackdelar för organisationen i sin helhet. 
Koncernnyttan är en överordnad princip.” (Ägardirektiv Hedemora Energi AB) 

Begreppet god ekonomisk hushållning har däremot inte gjort avtryck i ägarstyrningen genom 
ägardirektiv. Inget ägardirektiv knyter an till begreppet. Det nämns i ett par fall i stödjande 
dokument (gemensamt ägardirektiv, bolagspolicy), men inte mer än så. 

I princip alla ägardirektiv innehåller kvantifierade finansiella mål som berör framför allt 
avkastning och soliditet, men det finns också exempel på investeringsnivåer, självfinansiering av 
investeringar och resultatnivåer. Inget ägardirektiv motiverar explicit de finansiella målen utifrån 
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Bilaga 5 SOU 2021:75 

koncernen eller god ekonomisk hushållning. En tolkning är att koncernmål är ett relativt nytt 
fenomen och att översättningen i ägardirektiv är ett framtida steg. Exempelvis skriver en 
kommun som har soliditet och självfinansieringsgrad som koncernmål i sin budget att det för 
närvarande saknas mål för soliditet och självfinansieringsgrad i kommunens ägardirektiv (Budget 
2021, Halmstads kommun). 

Ett flertal ägardirektiv har däremot skrivningar som kan tolkas som ett uttryck för god 
ekonomisk hushållning i den juridisk personen (även om det inte står uttryckligen), exempelvis: 

”Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från 
bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska 
utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets 
verksamhet.” (Ägardirektiv för Västerviks Bostads AB) 

I stort alla ägardirektiv innehåller verksamhetsrelaterade mål och/eller ambitioner. Använder 
begreppet ambitioner då 87 % av ägardirektiven ej innehåller kvantifierade mål för 
verksamheten. Det är dock relativt vanligt att dessa ambitioner för verksamheten är kopplat till 
den kommunala koncernen, om än inte alltid explicit. Exempelvis: 

”- verka på ett sådant sätt att det främjar inflyttning till kommunen...” (Ägardirektiv AB 
Hedemorabostader) 

”Bolaget ska aktivt bidra till Sollentuna kommuns ambition att bli Sveriges bästa 
integrationskommun.” (Ägardirektiv för Sollentunahem AB) 

”- årligen pröva möjligheten för byggnation på landsbygden.” (Särskilt ägardirektiv för 
Ljungbybostäder AB) 

Även om verksamhetsmålen är allmänt hållna som ambitioner så framgår det i en del fall att det 
finns en kopplad styrningsprocess där ambitionerna ska preciseras, exempelvis: 

”Utifrån ovan angivna övergripande mål ska kommunstyrelsen efter dialog med bolaget 
fastställa nedbrutna, bolagsspecifika mål.” (Ägardirektiv för Karlstads Bostadsaktiebolag) 
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Källor 
SCB statistik för 2019 angående kommunernas ägande av kommunala bolag 

(https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0108) 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), RUR och God ekonomisk 

Hushållning, 2:a upplagan, oktober 2020 

Bilaga 1 
Kommun 
Skellefteå 

Ägardirektiv 
Ägardirektiv till Skelleftebostäder AB 

Verksamhet 
Fastighet 

Ägarandel 
Hel 

Skellefteå Ägardirektiv till Skellefteå Kraft AB Energi Hel 
Smedjebacken Smedjebacken Bärkehus AB Fastighet Hel 
Smedjebacken Smedjebacken Energi AB Energi Hel 
Höör Ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag Fastighet Hel 
Höör Ägardirektiv Mellanskånes Renhållningsaktiebolag Avfall Del 
Gävle Ägardirektiv Gavlefastigheter Fastighet Hel 
Gävle Ägardirektiv Gävle Vatten AV Vatten och avlopp Hel 
Piteå Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB Moderbolag Hel 
Piteå Ägardirektiv för Pitebo AB Fastighet Hel 
Västervik Ägardirektiv 2019 för Västerviks Bostads AB Fastighet Hel 
Västervik Ägardirektiv 2019 för Västervik Miljö & Energi AB Energi, vatten Hel 
Olofström Olofströms Kraft AB med dotterbolag Energi, avfall, vatten Hel 
Olofström Olofströmshus AB Fastighet Hel 
Lysekil Särskilt ägardirektiv för Lysekils Bostäder AB (inkl gemensamt ägardirektiv) Fastighet Hel 
Lysekil Särskilt ägardirektiv för Leva i Lysekil AB (inkl gemensamt ägardirektiv) Energi, avfall, vatten Hel 
Västerås Ägardirektiv för Mälarenergi AB (ink gemensamt ägardirektiv) Energi, avfall, vatten Hel 
Västerås Ägardirektiv för Bostads AB Mimer 2021 (ink gemensamt ägardirektiv Fastighet Hel 
Hedemora 8.6_Agardirektiv_Hedemora_Energi_AB_ Energi, avfall, vatten Hel 
Hedemora 8.7_Agardirektiv_AB_Hedemorabostader_8.7_Agardirektiv_AB_Hedemorabostader_ Fastighet Hel 
Växjö Ägardirektiv för Växjö Energi AB Energi Hel 
Växjö Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastighet Hel 
Varberg Ägardirektiv för Varbergs Bostads AB (inkl bolagspolicy) Fastighet Hel 
Varberg ÄGARDIREKTIV FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB Vatten och avlopp Del 
Borlänge AB Borlänge Energi (inkl bolagspolicy) Energi, avfall, vatten Hel 
Borlänge AB Stora Tunabyggen (inkl bolagspolicy) Fastighet Hel 
Uddevalla ÄGARDIREKTIV FÖR VÄSTVATTEN AB Vatten och avlopp Del 
Uddevalla SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG (ink gemensamt ägardirektiv) Energi Hel 
Sollentuna Ägardirektiv för Sollentuna Energi och Miljö AB Energi, avfall, vatten Hel 
Sollentuna Ägardirektiv för Sollentunahem AB Fastighet Hel 
Sundbyberg Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag Moderbolag Hel 
Sundbyberg Ägardirektiv för Sundbyberg Avfall och Vatten AB Vatten och Avfall Hel 
Nybro ÄGARDIREKTIV NYBRO BOSTADSAKTIEBOLAG (NBAB) (inkl bolagspolicy) Fastighet Hel 
Nybro Ägardirektiv Nybro Energi AB (NEAB) (inkl bolagspolicy) Energi Hel 
Höganäs Ägardirektiv för AB Höganäshem Fastighet Hel 
Höganäs Ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB Omsorg Hel 
Karslkoga Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB Energi, avfall, vatten Hel 
Karlskoga Ägardirektiv Karlskoga Kommunhus AB Moderbolag Hel 
Karlstad Ägardirektiv för Karlstads Bostadsaktiebolag Fastighet Hel 
Karlstad Ägardirektiv för Karlstads El- och Stadsnät AB Energi Hel 
Halmstad Ägardirektiv för Halmstads Energi och Miljö AB Energi, Avfall Hel 
Halmstad Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB Fastighet Hel 
Ljungby Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB (inkl. gemensamt ägardirektiv) Fastighet Hel 
Ljungby Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB (inl gemensamt ägardirektiv) Fastighet Hel 
Strömstad Särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler Inkl gemensamt ägardirektiv) Kommunala lokaler Hel 
Karlskrona Ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB (inkl gemensamt ägardirektiv) Energi, Avfall Hel 
Karlskrona Ägardirektiv för AB Karlskronahem (inkl gemensamt ägardirektiv) Fastighet Hel 
Kungälv ÄGARDIREKTIV för BagaHus AB Fastighet Hel 
Kungälv ÄGARDIREKTIV för Kungälvs energi AB Energi Hel 
Sandviken sandvikenhus_ab_agardirektiv Fastighet Hel 
Tranås Ägardirektiv AB Tranåsbostäder 2020 Fastighet Hel 
Allingsås Ägardirektiv-AB-Alingsåshem Fastighet Hel 
Partille Ägardirektiv-partille-energi-ab Energi Hel 
Östersund Ägardirektiv för Jämtkraft AB Energi Hel 
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Simulering god ekonomisk hushållning 
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Bilaga 6 SOU 2021:75 

Sammanfattning 

Kommunerna 
En genomgång av kommunernas finanser för åren 2015-2019 visar en minskad soliditet 

exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser på grund av ökad skuldsättning. 
Resultaten har inte varit tillräckligt stora för att upprätthålla 2015 års soliditet. Om kravet 
skulle vara minst oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs lägre resultat då den minskande pensionsskulden skapar ett utrymme. 

Den tumregel på 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, som länge varit ett inofficiellt riktmärke för resultatet, har 
inte varit tillräcklig under  perioden 2015-2019. Resultaten borde ha legat på 4,7 procent (för 
oförändrad soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser) respektive 2,6 
procent (för oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser). 

Perioden 2015-2019 har kännetecknats av ökade investeringar. I kommunernas planer 
faller investeringsnivåerna tillbaka de närmaste åren. Givet ett antagande om att 
reinvesteringar och tillkommande investeringar är kopplade till den demografiska 
utvecklingen skulle de framtida nivåerna på investeringarna ligga i linje med historisk trend. 
För att finansiera dessa investeringar och samtidigt upprätthålla 2019 års soliditet exklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser fram till 2030 krävs ett resultat på i genomsnitt 
2,5 procent för kommunerna totalt. För en oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser blir kravet betydligt lägre, 0,3 procent. Ett resultat på denna nivå 
skulle leda till ökade skulder. 

En generell tumregel är dock inte relevant på kommunnivå oavsett nivå. Förutsättningar i 
finansiellt utgångläge och framtida investeringsbehov skiljer sig stort mellan kommunerna. 

I de kommunexempel som redovisats varierar de framtida resultatkraven mellan 0,4 
procent och 7,8 procent för att upprätthålla en oförändrad soliditet exklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser fram till 2030. Analysen har också visat att det 
i vissa fall kan vara relevant att frångå principen om oförändrad soliditet – det gäller åt båda 
hållen. Med sådana justeringar ligger de relevanta resultatkraven för exempelkommunerna på 
mellan 1 och 5 procent. 

Regionerna 
En genomgång av regionernas finanser åren för 2015-2019 visar en stabil soliditet exklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Skulderna har förvisso ökat men inte mer än 
värdet på tillgångarna. De relativt svaga resultaten har varit tillräckligt stora för att 
upprätthålla 2015 års soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
Inkluderar vi ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har soliditeten förbättrats sedan 
2015. Den är trots det fortfarande negativ. 

Den tumregel på 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, som varit ett inofficiellt riktmärke för resultatet, har varit 
tillräcklig för en oförändrad soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
Är ambitionen att nå en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser har den dock var alltför låg - för att uppnå en positiv soliditet 2019 hade 
resultaten behövt vara 5,2 procent i genomsnitt under perioden 2015-2019. 

Perioden 2015-2019 har kännetecknats av ökade investeringsnivåer. I regionernas planer 
fortsätter de att öka något de närmaste åren. Givet antagande om reinvesteringar hamnar de 
framtida nivåerna på investeringarna i linje med historisk trend. För att finansieras dessa 
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SOU 2021:75 Bilaga 6 

investeringar och samtidigt upprätthålla 2019 års soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser fram till 2030 krävs ett resultat på 0,7 procent för regionerna 
sammantaget. Är ambitionen att nå en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser senast 2030 krävs ett genomsnittligt resultat på 0,2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. En sådan 
resultatnivå fördubblar dock skulderna i nominella termer. Att utöver en höjd soliditet också 
uppnå en oförändrad skuldkvot kräver ett genomsnittligt resultat på 1,2 procent. 

En generell tumregel är dock inte relevant på regionnivå oavsett nivå. Förutsättningar i 
finansiellt utgångläge och framtida investeringsbehov skiljer sig stort mellan regionerna. 

I de regionexempel som redovisats varierar framtida resultatkrav mellan 0,4 och 1,1 
procent för att antingen nå en positiv soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser eller, om man redan har en positiv soliditet, upprätthålla en oförändrad 
soliditet fram till 2030. För ett par av regionerna bör ambitionen skruvas upp till ett 
resultatkrav på cirka 2 procent för att sträva mot en positiv soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser senaste 2030. 
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Bilaga 6 SOU 2021:75 

Modell för god ekonomisk hushållning 

Vad säger lagen? 
Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen eller regionen. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. I propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting (2003/04:105) anges att mål och riktlinjer ska uttrycka realism och 
handlingsberedskap samt att de ska kontinuerligt utvärderas och omprövas. 

I propositionen skrivs att exempel på vad som kan ingå i den finansiella målsättningen är 
resultatkrav med anledning av framtida kapacitetsbehov, dvs. förmågan att även i framtiden 
producera service på nuvarande nivå. För att kravet på en god ekonomisk hushållning ska 
uppnås bör resultatet enligt propositionen ligga på en nivå som realt sett konsoliderar 
ekonomin. 

En rimlig och enkel tolkning av lagens krav är att den enskilda kommunen eller regionen 
ska planera för ett resultat som innebär en förbättrad eller bibehållen soliditet (givet 
investeringsbehoven).  Om man ska ta hänsyn till pensionsförpliktelserna som ligger som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen kan diskuteras. Då den skulden minskar sedan 
början på 2010-talet genom att utbetalningarna är större än uppräkningen blir situationen 
något enklare om man tar hänsyn till den. För de kommuner och regioner som har en negativ 
soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser bör första prioritet vara att 
komma upp till noll. 

I övrigt bör den enskilda kommunen eller regionen beakta skuldsättningen i utgångsläget 
vid framtagande av nivån på resultatmålet. En kommun eller region med höga skulder bör 
inte öka dem över tid. En kommun eller region med inga eller låga skulder bör inte öka 
skulderna mer än vad de anser att sig ha råd att betala i räntekostnad vid en normalränta. 

Modellen 
Lagen åsyftar på en resultatnivå som realt sett konsoliderar regionernas ekonomi. Denna 

nivå har tidigare schablonmässigt uppskattas till 2 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Ovan konstaterades att ett resultat som 
uppfyller god ekonomisk hushållning är att soliditeten bibehålls eller förstärks över tid. 

För att bland annat se vilken resultatnivå som uppfyller denna restriktion har vi byggt en 
modell av kommunsektorns ekonomi för åren 2020 till 2030. Modellen innehåller 
driftsredovisning, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt 
investeringsredovisning. Nedan en schematisk bild över modellen. 
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SOU 2021:75 Bilaga 6 

Figur 1 Schematisk bild av modellen av kommuner och regioners ekonomi 

Kommunerna 

Utvärdering av perioden 2015-2019 

Sammanfattning av utvecklingen 
Innan en simulering görs av framtida resultatkrav gör vi en analys av den historiska 
utvecklingen. Om vi något förenklat antar att god ekonomisk hushållning är oförändrad eller 
ökad soliditet och/eller oförändrad skuldkvot1 hur ser utvecklingen då ut. 

Hur har soliditet och skuldsättning utvecklats? Om utvecklingen inte har varit i nivå för 
god ekonomisk hushållning – vilket resultat skulle ha behövts? 

Figur 2 Soliditet 2015-2019, kommunerna procent 

SOLIDITET SOLIDITET INKL PENSIONSSKULD 

Med SOLIDITET avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med SOLIDITET INKL 
PENSIONSSKULD avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

1 Räntebärande skulder som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
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Bilaga 6 SOU 2021:75 

Sedan 2015 har soliditeten enligt balansräkningen (dvs exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser) minskat från 45,9 procent till 43 procent. De resultat som 
kommunerna redovisat har alltså inte räckt till för att upprätthålla soliditeten givet de 
investeringar som gjorts. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
har däremot ökat sedan 2015 med 5 procentenheter. När hela den gamla 
pensionsförpliktelsen är utbetald någonstans kring år 2050 kommer soliditetsmåtten att 
mötas. 

Kommunernas anläggningstillgångar har netto2 ökat med 207 miljarder kronor mellan 
2015 och 2019. Samtidigt har det egna kapitalet ökat 82 miljarder kronor. För att täcka detta 
har kommunerna ökat upplåningen med 119 miljarder kronor. Sammantaget har detta gett en 
negativ utveckling av soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
Pensionsförpliktelsen som ligger som ansvarsförbindelse har minskat med 28 miljarder 
kronor vilket sammantaget ger en positiv utveckling av soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Figur 3 Kommunernas balansräkning 2015-2019, tkr 
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Utfall 

Kommunernas räntebärande skulder har ökat med 134 miljarder mellan 2015 och 2019. En 
stor del av ökningen – 70 miljarder – avser upplåning som har vidareutlånats till bolag inom 
kommunkoncernen. Dessa skulder motsvaras av en fordran på tillgångssidan i 
balansräkningen. 

2 Årets investeringar minus årets avskrivningar 
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Figur 4 Skuldkvot kommunerna, 2015-2019, % 

SKULDKVOT 

Kommunernas intäkter ökar normalt sätt över tid. Tar vi hänsyn till detta och relaterar 
skulderna till intäkterna erhåller vi den så kallade skuldkvoten. Denna har ökat från 47,2 
procent till 57,1 procent. 

Det genomsnittliga resultatet har under perioden uppgått till 3,4 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det har varierat mellan åren där 
2016 och 2017 var starka år. 

Figur 5 Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, 2015-2019, % 

Soliditet 
Ovan har vi konstaterat att det redovisade resultatet på 3,4 procent inte varit tillräckligt 

för att finansiera de utförda investeringarna åren 2015-2019 vilket resulterat i en sjunkande 
soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Inkluderas 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser blir utvecklingen däremot positiv. 
Minskningen av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har möjliggjort en ökad 
upplåning utan att soliditeten har utvecklats negativt. 

Genom en simulering har vi räknat ut vilket resultat kommunerna borde ha haft för uppnå 
en oförändrad soliditet (exklusive och inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser) och därmed sammantaget uppfylla god ekonomisk hushållning. Ett 
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annat sätt att öka självfinansieringen och därmed en oförändrad soliditet hade varit att 
investera mindre. 

Figur 6 Olika resultatnivåer för olika nivåer på soliditeten, % 
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Med SOLIDITET avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med SOLIDITET (INKL 
PENSION) avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Det genomsnittliga resultatet skulle i genomsnitt behövt vara 4,7 procent respektive 2,6 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för att 
upprätthålla 2015 års nivå på soliditeten inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. Vid hänsyn tagen till minskningen av ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser har det redovisade resultatet legat högre än vad som är motiverat utifrån 
god ekonomisk hushållning. Detta bekräftas i att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser har ökat sedan 2015, se figur 2. 

Skuldsättning 
Den ökade skulderna är en effekt av höga investeringar som inte självfinansierats i 

tillräcklig grad. Med det redovisade resultatet på 3,4 procent har skulderna ökat. Genom en 
simulering har vi räknat ut vilket resultat kommunerna borde ha haft för att uppnå en 
oförändrad skuldkvot. 

Det genomsnittliga resultatet skulle i genomsnitt behövt vara 6,3 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för att upprätthålla 
2015 års skuldkvot. 

Som synes krävs ett högre resultat för en oförändrad skuldkvot än för en oförändrad 
soliditet. För oförändrad skuldkvot kan skulderna endast öka i takt med intäkterna medan 
för en oförändrad soliditet kan skulderna öka i takt med tillgångarna. 
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Figur 7 Årets resultat utfall samt krav för oförändrad skuldkvot, % 
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God ekonomisk hushållning i enskilda kommuner 
Som redovisats ovan förutsätter nuvarande lagstiftning avseende god ekonomisk 

hushållning att varje enskild kommun anpassar de finansiella målen utifrån de lokala 
förutsättningarna. Det sker i många fall inte någon djupare analys vad som skulle vara 
lämpligt för den enskilda kommunen. Fakta talar för att förutsättningarna skiljer sig mycket 
mellan de olika kommunerna avseende finansiell ställning och framtida investeringsbehov. 

Figur 8 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser och befolkningsförändring 
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Befolkningsförändring 5 år 

I figuren ovan redovisas kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser och den genomsnittliga folkökningen mellan 2015 och 2020. Soliditeten 
varierar mellan -45 och 72 procent. Folkökningen varierar mellan -9 och 18 procent. 

Kommuner uppe till vänster i diagrammet har hög soliditet och låga investeringsbehov. 
Befolkningen är stabil eller minskar. De flesta åren är investeringsnivån i nivå med eller under 
årets avskrivningar. Denna kommun bör kunna uppfylla god ekonomisk hushållning med ett 
resultatmål strax over noll. Viss marginal kan behövas för att hantera osäkerheten i 
intäktsutvecklingen. 

Kommuner uppe till höger i diagrammet har hög soliditet och höga investeringsbehov. 
Befolkningen ökar och ställer stora krav på utbyggd kommunal service. Investeringsnivån är 
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ofta betydligt högre än årets avskrivningar – vilket skapar ett finansieringsbehov. Kommunen 
behöver således ett starkt resultat för att så långt som är rimligt självfinansiera 
investeringarna. Då kommunen har en stark balansräkning kan dock upptagande av nya lån 
till investeringar i kommunens kärnverksamhet vara motiverat. Resultatmålet bör dock 
överstiga det som gäller genomsnittskommunen. 

Kommuner nere till vänster har låg soliditet och låga investeringsbehov. Befolkningen är 
stabil eller minskar. De flesta åren är investeringsnivån i nivå med eller under årets 
avskrivningar. Den höga belåningen innebär dock höga räntekostnader. Denna kommun 
behöver ett resultat som räcker till att amortera ned låneskulden och en marginal för 
osäkerhet. 

Kommuner nere till högre har låg soliditet och höga investeringsbehov. Kommunens 
befolkning har vuxit kraftigt under en lång tid. Kommunen har till stor del lånefinansierat 
sina investeringar. Investeringsnivån är alltjämt hög. För denna kommun är ytterligare 
lånefinansiering inte en lösning på grund av räntebelastningen. Kommunen behöver stärka 
sin soliditet. Kommunen behöver ett resultat som räcker till för att självfinansiera 
investeringarna, amortera ner skulden samt en marginal för osäkerhet. 

Utvecklingen 2019-2030 
Som redovisats tidigare står kommuner och regioner inför ett växande finansieringsgap 

mellan tillgängliga intäkter och kommande kostnader för demografi. 
För att se hur dessa utmaningar kan hanteras utan att ge avkall på en god ekonomisk 

hushållning simulerar vi utvecklingen fram till år 2030. Kalkylen har inga ambitioner på att 
vara heltäckande eller en prognos över kommunernas ekonomi. Vissa förenklingar har gjorts 
-exempelvis simulerar modellen en konjunkturlös ekonomi med en oförändrad 
sysselsättningsgrad. Detta dels för att vi vill fånga det underliggande finansieringsbehovet, 
dels för att det kan vara vanskligt att bedöma när och vilken styrka konjunktursvängningarna 
kommer att ha fram till 2030. Eventuella konjunktursvängningar har kommuner och regioner 
möjlighet att hantera inom det förslag som föreslås i utredningen. 

Antaganden 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av några relevanta antaganden. 

Tabell 1 Parametrar i simulering 

Parameter 

Skatteunderlag per person 20-64 år 3,5 % 

Timlön 3,5 % 

KPI 2,0 % 

Prisindex (75/25) 3,13 % 

Uppräkning statsbidrag KPI (2 %) 

Demografi SCB:s prognos 2020 

Prislappar (ambitionsnivå etc.) RS 2019 

Investeringar Tre första åren kommunernas uppgifter från 

räkenskapssammandrag (steg 1). Övriga år demografi + 

avskrivningar (+ 3 procent) 

Resultatnivå 0 %, balanskrav 
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Underliggande kostnadstryck 
Den framtida underliggande efterfrågan av kommunal verksamhet kan uppskattas genom 

en så kallad demografisk framskrivning. Uppskattning bygger befolkningsprognosen och ett 
konstant utnyttjandemönster av kommunernas tjänster. 

Utifrån de redovisade kostnaderna beräknas de olika åldersgruppernas genomsnittliga 
nyttjande och kostnad för de olika verksamheterna fram. De framräknade ”prislapparna” 
skrivs sedan fram med utvecklingen av de olika åldersgrupperna enligt befolkningsprognosen. 

• Utnyttjandemönstret antas vara konstant över tid, det vill säga: 
• servicenivå, andelen som nyttjar verksamheten 
• kostnad per person i åldersgruppen, resurstilldelning 

Antagandet om konstant utnyttjandemönster kan ifrågasättas. Det finns många icke 
demografiska faktorer som påverkar efterfrågan på kommunala tjänster, till exempel politiska 
reformer. Kommunernas kostnader har historisk ökat snabbare än vad har varit motiverat av 
demografin. Det har handlat om ambitionshöjningar både från kommunernas sida och från 
staten (genom olika reformer). En demografisk framskrivning av 2019 års kostnader 
resulterar i en underliggande kostnadsökning på 11 procent fram till 2030. Den årliga 
förändringen ligger på drygt 1 procent där de första åren innebär en något högre ökningstakt. 

Figur 9 Demografiskt tryck, ackumulerat samt årligt 
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Årlig förändring Ack. Förändring 

Figur 10 Demografiskt tryck per verksamhet index (2019=100) 
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Alla verksamheter växer inte i samma utsträckning då olika åldersgrupper växer olika 
mycket. Äldreomsorgen är den verksamhet som har de största framtida resursanspråken 
(+35 procent). Även gymnasieskola bedöms öka kraftigt fram till 2030 (+17 procent). För 
för- och grundskola är utvecklingen lite lugnare (+ 3 procent). De kollektiva tjänsterna 
(”övrigt”) - där den enskilde användaren är svårare att identifiera – följer 
kostnadsutvecklingen utifrån bredare åldersgrupper (+7 procent). 

Om vi utöver demografin lägger på vårt antagande om pris- och löneutvecklingen3 samt 
den förändrade avskrivningskostnaden får vi den underliggande kostnadsutvecklingen. 
Denna ska ställas mot bedömningen av kommunernas intäkter fram till 2030. 
Nettokostnaderna ökar enligt framskrivningen 65 procent medan intäkterna ökar 54 procent. 
Skillnaden mellan kostnader och intäkter utgörs av den ökade demografin (en tyngre mix) 
och i viss mån ökade avskrivningar på grund av ökade investeringar. 

Figur 11 Utveckling av kostnader och intäkter index (2019 = 100) 
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I den simulerade utvecklingen uppstår stora underskott 2030. För att uppnå lägsta-kravet 
motsvarande ett nollresultat krävs antingen en årlig effektivisering 0,9 procent (hålla ned 
kostnadskurvan) eller en sammantagen skattehöjning på drygt 2 kronor (höja intäktskurvan). 
Intäkterna kan även öka genom att staten skjuter till statsbidrag utöver inflationen. I 
simuleringsmodellen gör vi antagandet att detta gap sluts, antingen genom effektiviseringar 
eller intäktsökningar. 

Investeringar fram till 2030 
Kommunerna rapporterar in sina planerade investeringsutgifter för åren 2020-2022 i 

samband med att de lämnar in räkenskapssammandraget. Enligt dessa planer stiger 
investeringar 2020 för att sedan falla tillbaka 2021 och 2022. 

3 Löneandelen är differentierad för de olika verksamheterna 
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Figur 12 Investering som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, % 
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Utfall Kalkyl 

För åren 2023-2030 utgörs investeringsvolymerna dels av tillkommande 
verksamhetslokaler enligt demografin, dels av reinvesteringar i nivå med avskrivningarna 
(inklusive ytterligare 3 procent för högre pris/kvalitet). Dessa år innebär en återgång till en 
historisk trend som ligger på mellan 8 och 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

Utveckling med ett nollresultat 
Balanskravet är skarpt. Vi antar därför i detta grundscenario att kommunerna 

sammantaget planerar för att klara detta. Ett nollresultat enligt balanskravet ger dock inte 
automatiskt god ekonomisk hushållning då det enbart fokuserar på driftsekonomi. Ett 
resultat på noll eller därutöver kan innebära ett negativt finansiellt sparande om 
investeringsutgifter är höga. 

Det investeringsutrymme som uppstår vid ett nollresultat motsvarar årets avskrivningar 
plus den likviditet som motsvarar årets avsättningar till pensioner.  Sammantaget ger detta ett 
investeringsutrymme på 5 till 6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Alla investeringar utöver detta måste finansiera med 
externa medel (upplåning eller försäljning). Ovan redovisas investeringar motsvarande 11 
procent för perioden fram till 2030. 

Vid ett nollresultat och de investeringar som kommunerna planerar och de som 
schablonmässigt har uppskattats ger en relativt svag självfinansieringsgrad i början av 
perioden. När sedan investeringar faller tillbaka och avskrivningarna kommer ikapp ökar 
självfinansieringsgraden. 

Tabell 2 Investeringsutrymme egen finansiering, % 

Andel 

Resultat 0 % 

Avskrivningar 5,0 % 

Pensionsavsättning 0,5 % 

Investeringsutrymme 5,5 % 
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Figur 13 Självfinansieringsgrad, % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

 

Kalkyl 

Effekten av den svaga självfinansieringen blir en fallande soliditet. Detta gäller även om 
man inkluderar ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som ligger utanför 
balansräkningen. 

Figur 14 Soliditet, % 
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Utfall Kalkyl 

Soliditet inkl pension Soliditet 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pension avses 
soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

En självfinansiering under 100 procent av årets investeringar skapar ett 
nyupplåningsbehov.  Kommunernas långfristiga räntebärande skulder per invånare 
fördubblas fram till 2030 i löpande priser. I relation till kommunernas intäkter ökar de från 
57,1 procent till 76,5 procent. Ökningen är som starkast i början av perioden. 
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Figur 15 Räntebärande långfristiga skulder tkr per invånare samt andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
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Utfall Kalkyl 

Tkr per inv Andel av skatter mm 

Vid ett nollresultat och de planerade investeringar uppnår inte kommunerna god 
ekonomisk hushållning enligt de kriterier som ställts upp enligt ovan. 

Utveckling med ett resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning 
I modellen har vi simulerat vilka resultatnivåer som krävs i genomsnitt för att uppfylla de 

tre olika kriterierna för god ekonomisk hushållning. Nivån mäts utifrån 2019 års utfall. 

Tabell 3 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

2,4 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

0,2 % 

Oförändrad skuldkvot 2,3 % 

Lägst resultatkrav krävs för att uppnå en oförändrad soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser (0,2 procent). Exkluderas ansvarsförbindelsens 
för pensionsförpliktelser ”positiva” utveckling skärps kravet till 2,4 procent. I genomsnitt blir 
kravet för oförändrad skuldkvot i närheten även om profilen över tid skiljer sig åt. 

529 



  

   

 
 

    
 

 
 

    
    

 
     

     
 

 
 

   
  

 
 

   
  

   

 

Bilaga 6 SOU 2021:75 

Figur 16 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad solidtet Oförändrat skuldtak 
Oförändrad soliditet inkl pensionsskuld 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pensionsskuld 
avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

För att samtliga krav ska vara uppfyllda krävs ett resultat på nära 2,5 procent i genomsnitt. 
Nedan följer utfallet givet att vi sätter ett resultat på 2,5 procent för åren 2020 till 2030. 

I början kommer skuldkvoten att öka men när investeringarna sedan faller något ökar 
intäkterna snabbare än nyupplåningen vilket ger en fallande kvot. I nominella tal ökar dock 
skulden under hela perioden. 

Figur 17 Räntebärande långfristiga skulder tkr per invånare samt andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning vid ett resultat på 2,5 % 
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Utfall Kalkyl 

Tkr per inv Andel av skatter mm 

Ett resultat på 2,5 % kommer ge en positiv utveckling av soliditeten (exklusive och 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser). 
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Figur 18 Soliditet vid resultat på 2,5 % 
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Utfall Kalkyl 

Soliditet inkl pension Soliditet 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pension avses 
soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Alternativt scenario med högre investeringar 
I kalkylen ovan har vi antagit att investeringarna faller tillbaka till nivåer i linje med 

historisk trend efter 2022. Investeringarna utgörs av de lokaler som behövs för att möta 
demografin samt reinvesteringar i nivå med vad som skrivs av inklusive ett tillägg på 3 procent 
för ökade priser/kvalitet. 

Det finns självklart en risk att nivåerna blir högre. Det finns en underhållsskuld när det 
gäller kommunernas social och tekniska infrastruktur som inte beaktats ovan. Vidare kan det 
tillkomma nyinvesteringar inom kultur och fritid kopplat till demografin eller i övrigt 
utökade ambitioner. 

Nedan redovisas resultatkraven med en investeringsnivå som inte faller tillbaka 2023 utan 
ligger kvar på de högre nivåerna hela perioden. 

Figur 19 Investering som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, %, förhöjd nivå 2023-2030 
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Utfall Kalkyl 
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Tabell 4 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

3,4 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,2 % 

Oförändrad skuldkvot 4,5 % 

De högre investeringsnivåerna kräver ett högre resultat för att uppfylla de utvalda 
kriterierna. Ökningen blir större för kriteriet avseende skuldkvoten än för soliditeten. Detta 
då en oförändrad soliditet tillåter en viss ökning av skulderna vid ökade tillgångar. 

Simulering för fem exempelkommuner 
Fem utvalda exempelkommuner är tänkta att representera de fyra grupper, utifrån 

kombinationer av soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser och 
befolkningsförändring, som beskrivits tidigare, se sid 8. Ytterligare en kommun har lagts till 
för att representera ett genomsnitt. 

I detta avsnitt simuleras resultatkraven för dessa kommuner för att påvisa behovet av olika 
nivåer för att nå god ekonomisk hushållning i det enskilda fallet utifrån finansiell ställning 
och investeringsbehov. 

Figur 20 Fem exempelkommuner 
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Med soliditet inkl pensionsåtagande avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Kommun A 
Kommunen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 och redovisar 2019 en soliditet över genomsnittet. Samtidigt har befolkningen 
minskat med 5 procent. Kommunen har i utgångsläget inga räntebärande skulder. 

Kommunen möter en minskande folkmängd fram till 2030 med 7,4 procent. Trots den 
minskade befolkningen planerar kommunen för ökade investeringar de närmaste tre åren. 
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Efter 2023 faller nivån tillbaka och motsvarar avskrivningarna plus 3 procent för 
kompensation för pris och kvalitet. 

Figur 21 Investeringar i kommun A, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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Utfall Kalkyl 

För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt knappt 2,3 procent. Med detta resultat kan kommunen 
amortera av de skulder som krävs för att finansiera de första årens höga investeringar. 
Kommunen är åter skuldfri 2024. Ett resultat på denna nivå kan vara något högt – en viss 
skuldsättning skulle kunna tillåtas utifrån det goda utgångsläget. 

Om utgångpunkten i stället är en oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser klarar kommunen en sådan utveckling genom att redovisa ett svagt 
positivt resultat. Anledningen till detta är att ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
minskar ”automatiskt” (utbetalningar är större än uppräkningen). Det låga resultatet 
kommer dock skapa ett negativt kassaflöde efter investeringsverksamheten och genererar 
ett upplåningsbehov. Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som amorteras ersätts 
därmed med banklån. 

Tabell 5 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

2,3 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

0,2 % 

Oförändrad skuldkvot 2,0 % 
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Figur 22 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad solidtet Oförändrat skuldtak Oförändrad soliditet inkl pensionsskuld 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pensionsskuld 
avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Kommun B 

Kommunen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
sedan 2015 men redovisar 2019 alltjämt en negativ soliditet. Samtidigt har befolkningen 
minskat med 4,2 procent. Kommunen har i utgångsläget räntebärande skulder motsvarande 
39 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Kommunen möter en minskande folkmängd fram 2030 med 7,0 procent. Kommunen 
planerar för låga investeringar de närmaste åren. Nivån understiger värdet på de tillgångar 
som skrivs av. Detta indikerar möjligen att en för låg nivå där vissa nödvändiga investeringar 
skjuts på framtiden. Efter 2022 antas nivåerna öka och motsvara avskrivningarna plus 3 
procent för kompensation för pris och kvalitet. 

Figur 23 Investeringar i kommun B, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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Utfall Kalkyl 

För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt 0,4 procent. De låga investeringarna de första åren 
möjliggör en viss amortering och en stigande soliditet. När sedan investeringarna stiger 
vilket kräver ökad upplåning faller soliditeten tillbaka till värdet för utgångsåret. 

534 



  

     
    

    
  

   
     

  
   

  

  

   

 

  

    

  

 

    

 

 
   

   
 

   

 
     

  

 

    
 

      
     

    
  

    

SOU 2021:75 Bilaga 6 

Att upprätthålla den negativa soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser är en för låg ambitionsnivå. Här bör ambitionsnivån vara att komma 
upp till minst noll i slutet av perioden. För att uppnå en positiv soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 2030 krävs i genomsnitt ett resultat på 0,6 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det 
låga resultatet kommer dock generera ett negativt kassaflöde efter 
investeringsverksamheten och skapa ett stort upplåningsbehov. Den pensionsskuld som 
amorteras ersätt därmed med ett banklån. 

Tabell 6 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

0,4 % 

Noll i soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 2030 

0,6 % 

Oförändrad skuldkvot 1,1 % 

För att inte öka skulderna i jämförelse med 2019 bör resultat i genomsnitt ligga på 1,1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. I 
teorin borde en kommun med lågt tryck på investeringarna på grund av stabil eller 
minskande befolkning rent av ha en ambition att minska skulden. 

Figur 24 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad solidtet Oförändrat skuldtak Noll i soliditet 2030 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet 2030 avses soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser år 2030. 

Kommun C 

Kommunen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
sedan 2015 och redovisar 2019 en soliditet över genomsnittet. Samtidigt har befolkningen 
ökat med 10 procent. Kommunen har i utgångsläget inga räntebärande skulder. 

Kommunen möter en kraftigt ökande folkmängd fram till 2030 med 10 procent. 
Kommunen planerar för mycket höga investeringar de närmaste åren (25-30 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Efter 2023 går 
nivån ned något men pendlar mellan 10 och 20 procent. Kommunens expansion kräver 

21 
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investeringar i verksamhetslokaler samtliga år fram till 2030. Utöver detta kommer 
reinvesteringarna i befintliga tillgångar. 

För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt 7,8 procent. De första åren med de höga investeringarna 
krävs resultatnivåer upp emot 15 procent. Med ett resultat på knappt 8 procent ökar 
upplåningen. När sedan investeringarna faller tillbaka något möjliggör det höga resultatet 
amorteringar. Skulderna är dock på en högre nivå 2030 än vid inledningen av perioden. Mot 
bakgrunden av de mycket höga resultatnivåerna som simuleringen visar bör kommunen 
överväga att prioritera bland de planerade investeringarna. 

Att komma tillbaka till en skuldkvot på noll kräver ett genomsnittligt resultat på 11 
procent. För en så pass expansiv kommun är det kanske inte rimligt att hinna amortera 
tillbaka hela den upptagna skulden på en så pass kort period. Vissa av investeringarna har 
avskrivningstider på 30 till 40 år. En viss minskning av soliditeten skulle också kunna 
accepteras inom ramen för god ekonomisk hushållning. Vid ett resultat på exempelvis 3,5 
procent minskar soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser fram till 
2023 för att sedan stabilisera sig på cirka 50 procent. Skuldkvoten stabiliserar sig på knappt 
60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Ska 
det däremot skapas utrymme för amorteringar måste resultatet upp ytterligare. 

Om utgångpunkten i stället är en oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser krävs ”bara” ett resultat på 4,4 procent. Ett genomsnittligt resultat på 
4,4 procent ger dock en skuldkvot på knappt 50 procent. 

Figur 25 Investeringar i kommun C, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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Utfall Kalkyl 

Tabell 7 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

7,8 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

4,4 % 

Oförändrad skuldkvot 11,1 % 

Rimlig avvägning utifrån gott utgångsläge 3,5 % 
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Figur 26 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad solidtet Oförändrat skuldtak 
Oförändrad soliditet inkl pensionsskuld 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pensionsskuld 
avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Kommun D 
Kommunen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 och redovisar 2019 en soliditet något över noll. Samtidigt har befolkningen ökat 
med 10,6 procent. Kommunen har räntebärande skulder motsvarande 61 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Kommunen möter en ökad folkmängd fram 2030 med 8,4 procent. Den höga tillväxten 
skapar behov av en fortsatt hög investeringstakt fram till 2030. Den varierar lite mellan åren 
beroende på när investeringar i olika fastighetsobjekt sker. 

Figur 27 Investeringar i kommun D, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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Utfall Kalkyl 

För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt 1,8 procent. En oförändrad soliditet inrymmer dock en 
ökad upplåning i takt med att tillgångssidan växer. Skuldkvoten ökar med drygt 5 
procentenheter fram till 2030. Med den redan relativt höga skuldsättningen borde kommunen 
satsa på att minska skulderna. En oförändrad skuldkvot kräver ett resultat på 2,3 procent. För 
att halvera skuldkvoten fram till 2030 krävs ett genomsnittligt resultat på 5,5 procent. 
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Om utgångpunkten i stället är en oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, vilken visserligen är positiv men mycket låg, klarar kommunen en 
sådan utveckling utan att redovisa ett positivt resultat. En så pass låg soliditet tillsammans 
med en relativt snabb minskning av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser kräver 
endast låga eller negativa resultat för en oförändrad soliditet. Det låga resultatet kommer dock 
skapa ett negativt kassaflöde efter investeringsverksamheten och skapa ett stort 
upplåningsbehov. Den del av pensionsskulden och -förpliktelserna som amorteras ersätts 
därmed med ytterligare banklån. Minst ett nollresultat krävs också för att möta balanskravet. 

Tabell 8 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,8 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

-0,6 % 

Oförändrad skuldkvot 2,3 % 

En halverad skuldkvot till 2030 5,5 % 

Figur 28 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad solidtet Oförändrat skuldtak Oförändrad soliditet inkl pensionsskuld 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pensionsskuld 
avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Kommun E 
Kommunen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 och redovisar 2019 en soliditet nära genomsnittet. Samtidigt har befolkningen 
ökat med 4,0 procent. Kommunen har räntebärande skulder motsvarande 38 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Kommunen möter en något ökad folkmängd fram 2030 med 5,2 procent vilket är något 
under prognosen för riket som helhet (7,4 procent). Efter antal år med höga investeringar 
planeras för en lugnare takt åren 2020-2022. Takten 2023 och framåt motsvarar 
reinvesteringar i nivå med avskrivningarna plus 3 procent för justeringar för pris och kvalitet. 
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Figur 29 Investeringar i kommun E, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

20% 

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

 

Utfall Kalkyl 

För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt 1,3 procent. Att komma tillbaka till en skuldkvot 
motsvarande nivå 2019 kräver ett genomsnittligt resultat på 0,8 procent. 

Om utgångpunkten i stället är en oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser klarar kommunen en sådan utveckling utan att redovisa ett positivt 
resultat. Anledningen till detta är att ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser minskar 
”automatiskt”. Det låga resultatet kommer dock skapa ett negativt kassaflöde efter 
investeringsverksamheten och skapa ett stort upplåningsbehov. Den del av pensionsskulden 
och -förpliktelserna som amorteras ersätts därmed med ett banklån. 

Tabell 9 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,3 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

-0,3 % 

Oförändrad skuldkvot 0,8 % 
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Figur 30 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad solidtet Oförändrat skuldtak 
Oförändrad soliditet inkl pensionsskuld 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl pensionsskuld 
avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Regionerna 

Utvärdering av perioden 2015-2019 

Sammanfattning av utvecklingen 
Innan en simulering görs av framtida resultatkrav gör vi en analys av den historiska 
utvecklingen. Om vi något förenklat antar att god ekonomisk hushållning är oförändrad eller 
ökad soliditet och/eller oförändrad skuldkvot4 hur ser utvecklingen då ut. 

Hur har soliditet och skuldsättning utvecklats? Om utvecklingen inte har varit i nivå för 
god ekonomisk hushållning – vilket resultat skulle ha behövts? 

Figur 31 Soliditet 2015-2019, regionerna procent 

SOLIDITET INKL PENSIONSSKULD SOLIDITET 
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19,3% 19,0% 18,6% 19,5% 17,6% 20,0% 

10,0% 

0,0% 

-10,0% 

-20,0% 
-18,8% 
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Med SOLIDITET avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med SOLIDITET INKL 
PENSIONSSKULD avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

4 Räntebärande skulder som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
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Sedan 2015 har soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser legat 
relativt stabilt kring 18 till 19 procent. De resultat som regionerna redovisat har alltså räckt 
till för att upprätt hålla soliditeten givet de investeringar som gjorts. Soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har ökat sedan 2015 med 21 procentenheter. 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är dock alltjämt negativ. 
När hela den gamla skulden är utbetald någonstans kring år 2050 kommer soliditetsmåtten 
att mötas. 

Regionernas anläggningstillgångar har netto5 ökat med 63 miljarder kronor mellan 2015 
och 2019. Samtidigt har det egna kapitalet ökat med 19 miljarder kronor. För att täcka detta 
har regionerna ökat upplåningen med 42 miljarder kronor. Sammantaget har detta gett en 
oförändrad soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
Pensionsförpliktelserna som ligger som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen har 
minskat med 16 miljarder kronor vilket sammantaget ger en positiv utveckling av soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Figur 32 Regionernas balansräkning 2015-2019, tkr 

Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bidrag till infrastruktur 
Eget kapital Avsättningar Långa skulder 
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Regionernas räntebärande skulder har ökat med 26 miljarder mellan 2015 och 2019. 

Figur 33 Skuldkvot regionerna, 2015-2019, % 
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Regionernas intäkter ökar normalt sett över tid. Tar vi hänsyn till detta och relaterar 
skulderna till intäkterna (skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning) erhåller vi skuldkvoten. Denna har ökat från 13,9 procent till 18,9 procent. 

Det genomsnittliga resultatet har under perioden uppgått till 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det har varierat mellan åren där 
2019 var ett starkt år. 

Figur 34 Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, 2015-2019, % 
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Soliditet 
Ovan har vi konstaterat att det redovisade resultatet på 1 procent har varit tillräckligt för 

få en balanserad finansiering av de utförda investeringarna åren 2015-2019. Skulderna har ökat 
men i samma takt som tillgångarna vilket resulterat i en stabil soliditet exklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Inkluderas ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser blir utvecklingen positiv. Minskningen av ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser har således varit större än den ökade upplåningen. 

Genom en simulering har vi räknat ut vilket resultat regionerna borde ha haft för uppnå 
en oförändrad soliditet (inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser) och därmed sammantaget uppfylla god ekonomisk hushållning. 

Figur 35 Olika resultatnivåer för olika nivåer på soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, % 

Utfall RESULTAT FÖR OFÖRÄNDRAD SOLIDITET 
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Det genomsnittliga resultatet har i genomsnitt varit på en nivå som resulterat i en 
oförändrad soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser i relation till 
nivån 2015 dvs 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

En analys av vilket resultat som skulle krävts för att upprätthålla 2015 års negativa soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser på -40,1 procent är inte relevant. Då 
soliditeten fortfarande är negativ har resultaten inte varit tillräcklig höga för nå en nollnivå – 
vilket borde vara målsättningen. För att uppnå detta mellan 2015 och 2019 hade resultaten 
årligen behövt vara i genomsnitt 5,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Skuldsättning 
De ökade skulderna är en effekt av investeringar som inte självfinansierats i tillräcklig grad. 

Med det redovisade resultatet på 1 procent har skulderna ökat både i löpande priser och som 
andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Genom 
en simulering har vi räknat ut vilket resultat regionerna borde ha haft för att uppnå en 
oförändrad skuldkvot. 

Det genomsnittliga resultatet skulle i genomsnitt behövt vara 5 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för att upprätthålla 2015 års 
skuldkvot. 

Som synes krävs ett högre resultat för en oförändrad skuldkvot än för en oförändrad 
soliditet. För oförändrad skuldkvot kan skulderna endast öka i takt med intäkterna medan 
för en oförändrad soliditet kan skulderna öka i takt med tillgångarna. 

Figur 36 Årets resultat utfall samt krav för oförändrad skuldkvot, % 

Utfall RESULTAT FÖR OFÖRÄNDRAD SKULDKVOT 
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God ekonomisk hushållning i enskilda regioner 
Som redovisats ovan förutsätter nuvarande lagstiftning avseende god ekonomisk 

hushållning att varje enskild region anpassar de finansiella målen utifrån de lokala 
förutsättningarna. Det sker i många fall inte någon djupare analys vad som skulle vara 
lämpligt för den enskilda regionen. Fakta talar för att förutsättningarna skiljer sig mycket 
mellan de olika regionerna avseende finansiell ställning och investeringsbehov. 
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Figur 37 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser och befolkningsförändring 
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Befolkningsförändring 5 år 

I figuren ovan redovisas regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser och den genomsnittliga folkökningen mellan 2015 och 2020. Soliditeten 
varierar mellan -128 och 17 procent. Folkökningen varierar mellan 0 och 9,7 procent. 

Regioner uppe till vänster i diagrammet har hög soliditet och låga investeringsbehov. 
Befolkningen är stabil eller minskar. De flesta åren ar investeringsnivån i nivå med eller under 
årets avskrivningar. Denna region bör kunna uppfylla god ekonomisk hushållning med ett 
resultatmål strax over noll. Viss marginal kan behövas för att hantera osäkerheten i 
intäktsutvecklingen. 

Regioner uppe till höger i diagrammet har hög soliditet och höga investeringsbehov. 
Befolkningen ökar och ställer stora krav på utbyggd regional service. Investeringsnivån är ofta 
betydligt högre än årets avskrivningar – vilket skapar ett finansieringsbehov. Regionen 
behöver således ett starkt resultat för att så långt som är rimligt självfinansiera 
investeringarna. Då regionen har en stark balansräkning kan dock upptagande av nya lån till 
investeringar i regionens kärnverksamhet vara motiverat. Resultatmålet bör dock överstiga 
det som gäller genomsnittsregionen. 

Regioner nere till vänster har låg soliditet och låga investeringsbehov. Befolkningen är 
stabil eller minskar. De flesta åren är investeringsnivån i nivå med eller under årets 
avskrivningar. Den höga belåningen innebär dock höga räntekostnader. Denna region 
behöver ett resultat som räcker till att amortera ned låneskulden och till en marginal för 
osäkerhet. 

Regioner nere till höger har låg soliditet och höga investeringsbehov. Regionens 
befolkning har vuxit kraftigt under en lång tid. Regionen har till stor del lånefinansierat sina 
investeringar. Investeringsnivån är alltjämt hög. För denna region är ytterligare 
lånefinansiering inte en lösning på grund av räntebelastningen. Regionen behöver stärka sin 
soliditet. Regionen behöver ett resultat som räcker till att självfinansiera investeringarna, 
amortera ner skulden samt en marginal för osäkerhet. 
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Utvecklingen 2019-2030 
Som redovisats tidigare står kommuner och regioner inför ett växande finansieringsgap 

mellan tillgängliga intäkter och kommande kostnader för demografi. 
För att se hur dessa utmaningar kan hanteras utan att ge avkall på en god ekonomisk 

hushållning simulerar vi utvecklingen fram till år 2030. Kalkylen har inga ambitioner på att 
vara heltäckande eller en prognos över regionernas ekonomi. Vissa förenklingar har gjorts -
exempelvis simulerar modellen en konjunkturlös ekonomi med en oförändrad 
sysselsättningsgrad. Detta dels för att vi vill fånga det underliggande finansieringsbehov, dels 
för att det kan vara vanskligt att bedöma när och vilken styrka konjunktursvängningarna 
kommer att ha fram till 2030. 

Eventuella konjunktursvängningar har kommuner och regioner möjlighet att hantera 
inom det förslag som föreslås i utredningen. 

Antaganden 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av några relevanta antaganden. 

Tabell 10 Parametrar i simulering 

Parameter 

Skatteunderlag per person 20-64 år 3,5 % 

Timlön 3,5 % 

KPI 2,0 % 

Prisindex (75/25) 3,13 % 

Uppräkning statsbidrag KPI (2 %) 

Demografi SCB:s prognos 2020 

Prislappar (ambitionsnivå etc.) RS 2019 

Investeringar Tre första åren regionernas uppgifter från 

räkenskapssammandraget. Övriga år demografi + avskrivningar (+ 

3 procent) 

Resultatnivå 0 %, balanskrav 

Underliggande kostnadstryck 
Den framtida underliggande efterfrågan av regional verksamhet kan uppskattas genom en 

så kallad demografisk framskrivning. Uppskattningen bygger på befolkningsprognosen och 
ett konstant utnyttjandemönster av regionernas tjänster. 

Utifrån de redovisade kostnaderna beräknas de olika åldersgruppernas genomsnittliga 
nyttjande och kostnad för de olika verksamheterna fram. De framräknade ”prislapparna” 
skrivs sedan fram med utvecklingen av de olika åldersgrupperna enligt befolkningsprognosen. 

• Utnyttjandemönstret antas vara konstant över tid, det vill säga: 
• servicenivå, andelen som nyttjar verksamheten 
• kostnad per person i åldersgruppen, resurstilldelning 
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Figur 38 Demografiskt tryck, ackumulerat samt årligt 
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Ack förändring Årlig förändring 

Antagandet om konstant utnyttjandemönster kan ifrågasättas. Det finns många icke 
demografiska faktorer som påverkar efterfrågan på regionala tjänster, till exempel politiska 
reformer. Regionernas kostnader har historisk ökat snabbare än vad som har varit motiverat 
av demografin. Det har handlat om ambitionshöjningar både från regionernas sida och från 
staten (genom olika reformer). En demografisk framskrivning av 2019 års kostnader 
resulterar i en underliggande kostnadsökning på 11 procent fram till 2030. Den årliga 
förändringen ligger på cirka 1 procent där de första åren innebär en något högre ökningstakt. 

Figur 39 Demografiskt tryck per verksamhet index (2019=100) 
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Alla verksamheter växer inte i samma utsträckning då olika åldersgrupper växer olika 
mycket. Regional utvecklingen växer i takt med totalbefolkningen (+7,4 procent). Hälso-
och sjukvården skrivs fram utifrån åtta olika åldersgruppers vårdkonsumtion. Det 
sammanvägda kostnadstrycket blir därmed högre (+11,2 procent) än ökningen av den totala 
folkmängden genom att grupper med hög vårdkonsumtion växer snabbare. 

Om vi utöver demografin lägger på vårt antagande om pris- och löneutvecklingen6 samt 
den förändrade avskrivningskostnaden får vi den underliggande kostnadsutvecklingen. 

Denna ska ställas mot bedömningen av kommunernas intäkter fram till 2030. 

6 Löneandelen är differentierad för de olika verksamheterna 
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Nettokostnaderna ökar enligt framskrivningen 67,4 procent medan intäkterna ökar med 
51,9 procent. Skillnaden mellan kostnader och intäkter utgörs av den ökade demografin (en 
tyngre mix) och i viss mån ökade avskrivningar på grund av ökade investeringar. 

I den simulerade utvecklingen uppstår stora underskott 2030. För att uppnå lägsta-kravet 
motsvarande ett nollresultat krävs antingen en årlig effektivisering 0,8 procent (hålla ned 
kostnadskurvan) eller en sammantagen skattehöjning på drygt 1,15 kronor (höja 
intäktskurvan). Intäkterna kan även öka genom att staten skjuter till statsbidrag utöver 
inflationen. I simuleringsmodellen gör vi antagandet att detta gap sluts, antingen genom 
effektiviseringar eller intäktsökningar. 

Investeringar fram till 2030 
Regionerna rapporterar in sina planerade investeringsutgifter för åren 2020-2022 i 

samband med att de lämnar in räkenskapssammandraget. Enligt dessa planer stiger 
investeringar för åren 2020-2022. 

För åren 2023-2030 utgörs investeringsvolymerna av reinvesteringar i nivå med 
avskrivningarna (inklusive ytterligare 3 procent för högre pris/kvalitet). Dessa år innebär en 
återgång till en historisk trend som ligger på cirka 8 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Figur 41 Investering som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, % 
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Figur 40 Utveckling av kostnader och intäkter index (2019 = 100) 
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Utveckling med ett nollresultat 
Balanskravet är skarpt. Vi antar därför i detta grundscenario att regionerna sammantaget 

planerar för att klara detta. Ett nollresultat enligt balanskravet ger dock inte automatiskt god 
ekonomisk hushållning då det enbart fokuserar på driftsekonomi. Ett resultat på noll eller 
därutöver kan innebära ett negativt finansiellt sparande om investeringsutgifterna är höga. 

Det investeringsutrymme som uppstår vid ett nollresultat motsvarar årets avskrivningar 
plus den likviditet som motsvarar årets avsättningar till pensioner. Sammantaget ger detta ett 
investeringsutrymme på 5 till 6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Alla investeringar utöver detta måste finansieras med 
externa medel (upplåning eller försäljning). Ovan redovisas investeringar motsvarande 8 
procent för perioden fram till 2030. 

Ett nollresultat och de investeringar som regionerna planerar och de som schablonmässigt 
har uppskattats ger en relativt svag självfinansieringsgrad i början av perioden. När sedan 
investeringar faller tillbaka och avskrivningarna kommer ikapp stabiliserar sig graden. 

Tabell 11 Investeringsutrymme egen finansiering, % 

Andel 

Resultat 0 % 

Avskrivningar 4 % 

Pensionsavsättning 1,5 % 

Investeringsutrymme 5,5 % 

Effekten av den svaga självfinansieringen blir en fallande soliditet exklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser ökar dock. Detta förklaras av att ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser minskar snabbare än nyupplåningen. Så när som på någon procentenhet 
når regionerna en soliditet på noll procent 2030 i denna simulering. 

Figur 42 Självfinansieringsgrad, % 
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Figur 43 Soliditet, % 
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Utfall Kalkyl 

Ljusgrön linje avser soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Mörkgrön linje avser soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Figur 44 Räntebärande långfristiga skulder tkr per invånare samt andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, % 
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Utfall Kalkyl 

Tkr per inv Andel av skatter mm 

En självfinansiering under 100 procent av årets investeringar skapar ett 
nyupplåningsbehov.  Regionernas långfristiga räntebärande skulder per invånare har mer än 
fördubblas fram till 2030 i löpande priser. I relation till kommunernas skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ökar de från 18,9 procent till 29,3 
procent. Ökningen är som starkast i början av perioden. 

Vid ett nollresultat och de planerade investeringar uppnår inte regionerna god ekonomisk 
hushållning enligt två av de tre kriterier som ställts upp. 

Utveckling med ett resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning 
I modellen har vi simulerat vilka resultatnivåer som krävs i genomsnitt för att uppfylla de 

tre olika kriterierna för god ekonomisk hushållning. Nivån mäts utifrån 2019 års utfall. 
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Tabell 12 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen 

för pensionsförpliktelser 

0,7 % 

Noll i soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 

för pensionsförpliktelser 2030 

0,2 % 

Oförändrad skuldkvot 1,2 % 

Lägst resultatkrav krävs för att nå en soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser på noll procent 2030. Exkluderas ansvarsförbindelsens för 
pensionsförpliktelser ”positiva” utveckling skärps kravet till 0,7 procent. I genomsnitt blir 
kravet för oförändrad skuldkvot högre. 

För att samtliga krav ska vara uppfyllda krävs ett resultat på 1,2 procent i genomsnitt. 
Nedan följer utfallet givet att vi sätter ett resultat på 1,2 procent för åren 2020 till 2030. 

I början kommer skuldkvoten att öka men sedan när investeringar faller något och 
intäkterna ökar snabbare än nyupplåningen faller kvoten. I nominella tal ökar dock skulden 
under perioden. 

Figur 45 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad soliditet enligt BR Oförändrat skuldtak Nollsoliditet 2030 

Med soliditet enligt BR avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med nollsoliditet 2030 
avses noll i soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser år 2030. 
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Figur 46 Räntebärande långfristiga skulder tkr per invånare samt andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning vid ett resultat på 1,2 % 
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Utfall Kalkyl 

Tkr per inv 

Ett resultat på 1,2 % kommer ge en positiv utveckling av soliditeten (exklusive och 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser). 

Figur 47 Soliditet vid resultat på 1,2 % 
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Utfall Kalkyl 

Soliditet inkl pensionsskuld Soliditet inkl pensionsåtagande 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl 
pensionsåtagande avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Alternativt scenario med högre investeringar 
I kalkylen ovan har vi antagit att investeringar faller tillbaka till nivåer i linje med historisk 

trend efter 2022. Investeringarna utgörs av reinvesteringar i nivå med vad som skrivs av 
inklusive ett tillägg på 3 procent för ökade priser/kvalitet. 

Det finns självklart en risk att nivåerna blir högre. Det planeras för stora byggprojekt inom 
sjukvården bland regionerna7. Nedan redovisas resultatkraven med en investeringsnivå som 
inte faller tillbaka 2023 utan ligger kvar på de högre nivåerna hela perioden. 

7 Dagens Samhälle nummer 18 2021 
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Figur 48 Investering som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, %, förhöjd nivå 2023-2030 
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De högre investeringsnivåerna kräver ett högre resultat för att uppfylla de utvalda 
kriterierna. Ökningen blir större för kriteriet avseende skuldkvoten än för soliditeten. Detta 
då en oförändrad soliditet tillåter en viss ökning av skulderna då tillgångarna ökar. 

Tabell 13 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,0 % 

Noll i soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 2030 

0,3 % 

Oförändrad skuldkvot 5,0 % 

Simulering för fem exempelregioner 
De fem utvalda exempelregionerna är tänkta att representera de fyra grupper som 

beskrivits tidigare. Ytterligare en region har lagts till för att representera ett genomsnitt. 

I detta avsnitt simuleras resultatkraven för dessa regioner för att påvisa behovet av olika 
nivåer för att nå god ekonomisk hushållning i det enskilda fallet (utifrån finansiell ställning 
och investeringsbehov). 
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Figur 49 Fem exempelregioner 
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Befolkningsförändring 5 år 

Med soliditet inkl pension avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Region A 
Regionen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 och redovisar 2019 en negativ soliditet (dock över genomsnittet). Samtidigt har 
befolkningen varit stabil. Regionen har i utgångsläget inga räntebärande långfristiga skulder. 

Regionen möter en minskande folkmängd fram till 2030 med drygt 4 procent. Regionen 
planerar för minskade investeringar de närmaste tre åren. Efter 2023 ökar nivån och motsvarar 
avskrivningarna plus 3 procent för kompensation för pris och kvalitet. 

Figur 50 Investeringar i region A, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser krävs 
en resultatnivå på i genomsnitt knappt 1,1 procent. Med detta resultat skapas positiva 
kassaflöden de första åren när investeringarna är låga. Sedan krävs en svag ökning av 
skulderna för att möta investeringsutgifterna. Att 2030 vara helt skuldfri kräver ett 
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genomsnittligt resultat på 0,9 procent. Vid ett resultat på noll procent nås en positiv 
soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser redan 2025. 

Tabell 14 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,1 % 

Noll i soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 2030 

0 % 

Oförändrad skuldkvot 0,9 % 

Figur 51 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Med soliditet enligt BR avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med nollsoliditet 2030 
avses noll i soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser år 2030. 

Region B 
Regionen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 men redovisar 2019 en negativ soliditet. Samtidigt har befolkningen ökat med 2,4 
procent vilket är lägre än förändringen i riket. Regionen har i utgångsläget räntebärande 
skulder motsvarande låga 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Regionen möter en ökande folkmängd fram 2030 med 2 procent – vilket är lägre än 
bedömningen för riket som helhet. Regionen planerar för ökande investeringar de närmaste 
åren. Efter 2022 antas nivåerna öka ytterligare och motsvara avskrivningarna plus 3 procent 
för kompensation för pris och kvalitet. 

554 

40 



  

    
  

 

   
    

      
 

  
      

   
    

     
   

   

  

  

 

  

    

  

  

    

 

 
 

 

 

 
  

SOU 2021:75 Bilaga 6 

Figur 52 Investeringar i Region B, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

 

För att upprätthålla den låga soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser krävs en resultatnivå på endast i genomsnitt 0,1 procent. Att 
upprätthålla en låg soliditet kräver inte höga resultat. Det låga resultatet skapar ett 
finansieringsbehov och ger ökade skulder. 

Att upprätthålla en negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
är en för låg ambitionsnivå. Här bör ambitionsnivån vara att komma upp till minst noll 
senast i slutet av perioden. För att uppnå en soliditet inkl. pensionsåtagande 2030 på noll 
krävs i genomsnitt ett resultat på 1,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Resultatet kommer också att skapa ett positivt kassaflöde 
efter investeringsverksamheten och skapa ett amorteringsutrymme. 

Tabell 15 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

0,1 % 

Noll i soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 2030 

1,9 % 

Oförändrad skuldkvot 1,1 % 

För att inte öka skulderna i jämförelse med 2019 bör resultat i genomsnitt ligga på 1,1 
procent. 
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Figur 53 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad soliditet enligt BR Oförändrat skuldtak 
Oförändrad soliditet inkl pension 

Med soliditet enligt BR avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl 
pension avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Region C 
Regionen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 och redovisar 2019 – som en av få regioner - en positiv soliditet. Samtidigt har 
befolkningen ökat med 7 procent. Regionen har i utgångsläget inga räntebärande skulder. 

Regionen möter en kraftigt ökande folkmängd fram 2030 med 12 procent. Regionen 
planerar för höga investeringar de närmaste åren 

För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt 1,1 procent. Med ett resultat på drygt 1 procent ökar 
upplåningen något. För att återgå till 2019 års skuldkvot krävs ett resultat på 1,2 procent. 

En oförändrad soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, vilken 
visserligen är positiv men låg, klarar regionen med ett negativt resultat på i genomsnitt på -
0,5 procent. Resultatet skulle dock bryta mot balanskravet. 

Figur 54 Investeringar i Region C, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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Tabell 16 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,1 % 

Oförändrad soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

-0,5 % 

Oförändrad skuldkvot 1,2 % 

Figur 55 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad soliditet enligt BR Oförändrat skuldtak 
Oförändrad soliditet inkl pension 

Med soliditet enligt BR avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet inkl 
pension avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Region D 
Regionen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 men redovisar 2019 alltjämt en negativ soliditet. Samtidigt har befolkningen ökat 
med 10,6 procent. Regionen har räntebärande skulder motsvarande 12 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Regionen möter en ökad folkmängd fram 2030 med 10 procent. För att möta den höga 
tillväxten planerar regionen för ökade investeringar de närmaste åren. Från och med 2023 
faller investeringarna tillbaka till den nivå som rådde innan 2017. 
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Figur 56 Investeringar i Region D, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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Regionen redovisar även en negativ soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. För nå en positiv soliditet senast 2030 krävs ett genomsnittligt resultat 
på 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Ska även soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser upp till noll 
senast 2030 krävs ett genomsnittligt resultat på 2 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Ska regionen behålla 2019 års skuldkvot krävs ett genomsnittligt resultat på 2,7 procent. 
Då regionen har ett svagt utgångsläge kan det vara rimligt att satsa på en lägre skuldkvot i 
slutet av perioden än vad den var i början. En halvering av skuldkvoten till 6 procent skulle 
kräva ett genomsnittligt resultat på 3,1 procent. Med en resultatnivå på dessa nivå kan 
regioner hantera investeringarna kopplade till tillväxten samt hantera en del av skulder den 
hade i utgångsläget 

Tabell 17 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser >0 2030 

0,5 % 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser >0 2030 

2,0 % 

Oförändrad skuldkvot 2,7 % 

En halverad skuldkvot till 2030 3,1 % 
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Figur 57 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Soliditet enligt BR > 0 2030 Oförändrad skuldkvot 

Soliditet ink pension >0 2030 Halverade skuldkvot 2030 

Med soliditet enligt BR avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet ink 
pension avses soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Region E 
Regionen har stärkt sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

sedan 2015 och redovisar 2019 en negativ soliditet nära genomsnittet. Samtidigt har 
befolkningen ökat med 5,0 procent. Kommunen har räntebärande skulder motsvarande 13 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Regionen möter en något ökad folkmängd fram 2030 med 8 procent vilket är i nivå med 
prognosen för riket som helhet (7,4 procent). Efter ett antal år med höga investeringar 
planeras för en lugnare takt åren 2020-2022. Takten 2023 och framåt motsvarar 
reinvesteringar i nivå med avskrivningarna plus 3 procent för ökad pris och kvalitet.  

Figur 58 Investeringar i Region E, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning % 
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För att upprätthålla soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
krävs en resultatnivå på i genomsnitt 1,0 procent. Att komma tillbaka till en skuldkvot 
motsvarande nivå 2019 kräver ett genomsnittligt resultat på 1,3 procent. 

Att upprätthålla en negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser är en för låg ambitionsnivå. Här bör ambitionsnivån vara att komma 
upp till minst noll senast i slutet av perioden. För att uppnå en positiv soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 2030 krävs i genomsnitt ett resultat på 0,1 
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procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Resultatet kommer dock att skapa ett negativt kassaflöde efter investeringsverksamheten och 
generera en nyupplåning. 

Tabell 18 Resultatkrav för att uppnå utvalda kriterier på god ekonomisk hushållning 

Kriterium Resultatkrav 

Oförändrad soliditet exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser 

1,0 % 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser >0 2030 

0,1 % 

Oförändrad skuldkvot 1,3 % 

Figur 59 Resultatkrav per år för uppfyllandet av kriterium på god ekonomisk hushållning 
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Oförändrad soliditet Oförändrad skuldkvot Soliditet ink pension >0 2030 

Med soliditet avses soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Med soliditet ink pension avses 
soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.

 3. Skolbibliotek för bildning och  
utbildning. U.

 4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S.

 5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju.

 6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S.

 7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju.

 8. När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S.

 9. Vem kan man lita på? Enkel och  
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I.

 10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M.

 11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U.

 12. Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju.

 13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

 14. Boende på (o)lika villkor  
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S.

 15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju.

 16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi.

 17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

 18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju.

 19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

 20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju.

 21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M.

 22. Hårdare regler för nya nikotin- 
produkter. S.

 23. Stärkt planering för en hållbar  
utveckling. Fi.

 24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M.

 25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.

 26. Använd det som fungerar. M.

 27. Ett förbud mot rasistiska  
organisationer. Ju.

 28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.

 29. Ökade möjligheter att förhindra  
illegal handel via post. I.

 30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U.

 31. Kontroller på väg. I.

 32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. U.

 33. En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U.

 34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S.

 35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju.



 36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju.

 37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S.

 38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

 39. Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. S. 

 40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi.

 41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.

 42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. Fi.

 43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju.

 44. Tillgänglighetsdirektivet. S.

 45. En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. N.

 46. Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

 47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi.

 48. I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M.

 49. Kommuner mot brott. Ju.

 50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju.

 51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M.

 52. Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. S.

 53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.

 54. Ändrade regler i medborgarskaps- 
lagen. Ju.

 55. Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. Fi.

 56. Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall. Ju.

 57. Om folkbokföring, samordnings- 
nummer och identitetsnummer. Fi.

 58. Läge och kvalitet i hyressättningen. 
Ju.

 59. Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. S.

 60. Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. N.

 61. Utvisning på grund av brott –  ett 
skärpt regelverk. Ju.

 62. Användning av e-legitimation i tjänsten 
i den offentliga förvaltningen. I.

 63. Sveriges säkerhet  
– behov av starkare skydd för nätverks- 
och informationssystem. Fö.

 64. Ersättning till brottsoffer. Ju.

 65. Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. U.

 66. Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. Ku. 

 67. Vägen mot fossiloberoende jordbruk. 
N.

 68. Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk. Ju.

 69. En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet.  
Volym 1 och 2. S. 

 70. Läromedelsutredningen  
– böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap. U. 

 71. Riksintressen i hälso- och sjukvården 
– stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur. S.

 72. Högskoleprovets organisation  
och styrning. U.

 73. Regler för statliga elvägar. I.

 74. Ett modernt belöningssystem,  
de allmänna flaggdagarna och redovis-
ningen av anslaget till hovet. Ju.

 75. En god kommunal hushållning.  
+ Digital bilagedel för bilaga 3–6. Fi.



Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och 
 beslutsfattande i kommuner och 
 regioner. [16]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. [42]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47]

Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. [55]

Om folkbokföring, samordningsnummer 
och identitetsnummer. [57]

En god kommunal hushållning.  
+ Digital bilagedel för bilaga 3–6. [75]

Försvarsdepartementet

Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks- 
och informationssystem. [63]

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9]

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29]

Kontroller på väg. [31]

Användning av e-legitimation i tjänsten  
i den offentliga förvaltningen. [62]

Regler för statliga elvägar. [73]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5]

Förstärkt skydd för väljarna vid röst- 
mottagningen. [7]

Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12]

En teknikneutral grundlags bestämmelse 
för regeringsbeslut. [13]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.  
[15]

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27]

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35]

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36]

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Ett förstärkt skydd mot sexuella  
kränkningar. [43]

Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]

Kommuner mot brott. [49]

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]

Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]

Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall. [56]

Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]

Utvisning på grund av brott –  ett skärpt 
regelverk. [61]



Ersättning till brottsoffer. [64]

Skärpta straff för brott i kriminella 
 nätverk. [68]

Ett modernt belöningssystem,  
de allmänna flaggdagarna och redovis-
ningen av anslaget till hovet. [74]

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28]

Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. [66]

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd,  
säkerheter, skadereglering. [10]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21]

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]

Använd det som fungerar. [26]

I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48]

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51]

En rättssäker vindkraftsprövning. [53]

Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. [45]

Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. 
[60]

Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67]

Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4]

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6]

När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8]

Boende på (o)lika villkor – merkostnader  
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14]

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19]

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22]

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34]

Stärkt rätt till personlig assistans.  
Ökad rättssäkerhet för barn, fler  
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37]

Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. [39]

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

Tillgänglighetsdirektivet. [44]

Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. [52]

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig,  
strategisk och i samverkan. [59]

En sjukförsäkring med prevention,  
rehabilitering och trygghet.  
Volym 1 och 2. [69]

Riksintressen i hälso- och sjukvården 
– stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur. [71]

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3]

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11]

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30]

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. [32]

En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33]



Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. [65]

Läromedelsutredningen  
– böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap. [70]

Högskoleprovets organisation  
och styrning. [72]
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 81 Dnr: KS 2021/410 
 
Utredningsuppdrag - kommunal fritidsbank och hur 
rörelseaktiviteter för barn kan öka 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar att det är möjligt att inrätta en kommunal fritidsbank för sport- och 
fritidsutrustning i Stenungsunds kommun på det sätt kommunstyrelsen i sitt uppdrag föreslår.  

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen arbetar vidare med att skapa förutsättningar för ett 
inrättande.     

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen på olika sätt prioriterat, och är i färd med att starta 
upp, rörelseaktiviteter för barn. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med föreningarna förbereda för att 
införa Fritidsbanken i Stenungsund. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta en kommunal fritidsbank för sport- och fritidsutrustning samt utreda 
hur rörelseaktiviteter för barn kan ökas och snarast starta upp med åtgärder. 
 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att undersöka förutsättningarna för införandet av en 
kommunal fritidsbank för sport- och fritidsutrustning. Initialt har arbetet fokuserat på att 
inventera förutsättningarna för samverkan inom förvaltningen.   
 
När det gäller behovet av att öka rörelseaktiviteterna för barn konstaterar förvaltningen att 
frågan prioriteras i samarbeten inom förvaltningen och mellan de kommuner som ingår i 
kommunalförbundet Göteborgsregionen – allt med ambition att öka rörelseaktiviteterna.  
Förvaltningen föreslår därför att det fortsatta arbetet med utredningen fokuserar enkom på 
fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för inrättandet av en fritidsbank i Stenungsunds 
kommun. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26 § 150 
Skrivelse om fritidsbank och rörelseaktiviteter - Lisbeth Svensson (L) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L) tilläggsförslag: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i 
samråd med föreningarna förbereda för att införa Fritidsbanken i Stenungsund. 

Melisa Nilsson (S) och Linda-Maria Hermansson (C): Avslag till Lisbeth Svenssons (L) 
tilläggsförslag och bifall till liggande förslag till beslut.  

Agneta Pettersson Bell (ST): Bifall till Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag. 

Nedzad Deumic (KD): Bifall till Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om välfärdsutskottet kan godkänna förvaltningens förslag och konstaterar 
att så sker. 
 
Ordförande frågar där efter om välfärdsutskottet kan godkänna Lisbeths Svenssons (L) förslag 
om tillägg och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se  
pia.solefors@stenungsund.se  

 

 
 
 

mailto:anna.falck@stenungsund.se
mailto:pia.solefors@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/410
2021-10-05

 
Cecilia Stedt Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Utredningsuppdrag - kommunal fritidsbank och hur 
rörelseaktiviteter för barn kan öka 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar att det är möjligt att inrätta en kommunal fritidsbank för sport- och 
fritidsutrustning i Stenungsunds kommun på det sätt kommunstyrelsen i sitt uppdrag föreslår.  

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen arbetar vidare med att skapa förutsättningar för ett 
inrättande.     

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen på olika sätt prioriterat, och är i färd med att starta 
upp, rörelseaktiviteter för barn. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta en kommunal fritidsbank för sport- och fritidsutrustning samt utreda 
hur rörelseaktiviteter för barn kan ökas och snarast starta upp med åtgärder. 
 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att undersöka förutsättningarna för införandet av en 
kommunal fritidsbank för sport- och fritidsutrustning. Initialt har arbetet fokuserat på att 
inventera förutsättningarna för samverkan inom förvaltningen.   
 
När det gäller behovet av att öka rörelseaktiviteterna för barn konstaterar förvaltningen att 
frågan prioriteras i samarbeten inom förvaltningen och mellan de kommuner som ingår i 
kommunalförbundet Göteborgsregionen – allt med ambition att öka rörelseaktiviteterna.  
Förvaltningen föreslår därför att det fortsatta arbetet med utredningen fokuserar enkom på 
fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för inrättandet av en fritidsbank i Stenungsunds 
kommun. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) har till kommunstyrelsen inkommit med en skrivelse om att kommunen 
ska inrätta en fritidsbank samt starta upp åtgärder för att öka rörelseaktiviteten bland barn. 
Svensson påtalar att pandemin bidragit till att flera barn än tidigare, fastnat i inaktivitet. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/410
2021-10-05

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
frågorna. 
 
Fritidsbankens verksamhet kan liknas vid ett bibliotek fast med skillnaden att det rör sig om 
sport- och fritidsprylar. 1  Tjänsten möjliggör för låntagare att gratis låna, exempelvis 
snowboards, flytvästar, skridskor och skidor under 14 dagar vid varje lånetillfälle. 
Grundtanken med verksamheten är att stimulera till en aktiv fritid genom att ge utrustning 
som inte längre används nytt liv. I stort sett all utrustning som Fritidsbanken erbjuder är 
begagnad och skänkt till verksamheten av privatpersoner, företag och organisationer. Det rör 
sig ofta om utrustning som barn har växt ur eller som inte längre används av vuxna till följd 
av ett minskat intresse för en fritidsaktivitet.  
 
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla huvudmän 
som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanker finansieras oftast av kommuner 
vilket innebär att de bistår med medel till personal, lokalhyra och övriga omkostnader.  
 
En stor del av arbetet, att utreda förutsättningarna för ett eventuellt införande av en fritidsbank 
i Stenungsunds kommun, har hitintills handlat om att undersöka samverkansmöjligheterna 
inom förvaltningen. De som skulle kunna beröras av ett eventuellt inrättande av en 
fritidsbank, det vill säga verksamheter som idag ansvarar för återvinning, hållbarhetsfrågor, 
arbetsmarknadsfrågor, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter är samtliga positiva till 
inrättandet av en fritidsbank och till att vara en del av fritidsbankens verksamhet.  
 
Beträffande kommunstyrelsens uppdrag att starta upp aktiviteter för att få fler barn i rörelse så 
bedömer förvaltningen att detta redan är en prioriterad fråga. Stenungsunds kommun driver 
tillsammans med föreningslivet, Riksidrottsförbundet och SISU utbildarna sedan många år 
konceptet Idrottsskolan. Idrottsskolan möjliggör för barn i 9-10 årsåldern att prova ett antal 
olika idrotter. En utveckling av konceptet planeras nu.  I projektet Fysisk aktivitet på recept 
(FAR) samverkar kommunens folkhälsosamordnare, verksamhet grundskola och kommunens 
centrala barn- och elevhälsa för att stimulera till aktivitet. Projektet vänder sig till familjer och 
fokuserar särskilt på de som bor i Kristinedalområdet. Ett liknande projekt genomförs på 
Nösnäsgymnasiet för att tidigt förebygga inaktivitet och ohälsa. Målgruppen för projektet är 
elever som ligger i riskzonen för att inte nå målet med fullföljda studier. Berörda elever 
identifieras och får recept till Rehabmottagningen och fysioterapeut för gruppträning alt. 
individuell träning på gym. Dans för Hälsa i Stenungsund är ett annat projekt som riktar sig 
till tonårsflickor och har fokus psykisk hälsa. Under hösten genomförs danstillfällen med 
fokus på rörelseglädje och inte på prestation.  
 

 
1 Information hämtad från Fritidsbankens hemsida; Alla får låna! Allt är gratis! - Fritidsbanken 

https://www.fritidsbanken.se/


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/410
2021-10-05

Stenungsunds kommun har tillsammans med övriga kommuner i kommunalförbundet 
Göteborgsregionen pekat ut området Barn i rörelse som prioriterat. En av sektor utbildning 
anställd föreningsutvecklare har inom ramen för sitt uppdrag fokus på arbetet med Barn i 
rörelse.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget bedömer förvaltningen att centrala kostnader vid ett eventuellt inrättande av en 
fritidsbank, rör en tjänst som ansvarar för verksamheten och eventuella kostnader för 
lokalutrymme. I dagsläget har förvaltningen inte någon klar uppfattning om vad den 
slutgiltiga kostnaden för inrättande av en Fritidsbank blir.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har potential att ge barn och ungdomar en större likvärdighet vid val av idrotts- och 
fritidsaktivitet.  
 
Juridiska bedömningar  
I det här skedet av utredningen finns inga juridiska aspekter av ärendet att beakta. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande, mål nr 10 om minskad ojämlikhet 
och mål nr 12 om hållbar konsumtion och produktion.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26 § 150 
Skrivelse om fritidsbank och rörelseaktiviteter -Lisbeth Svensson (L) 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se  
pia.solefors@stenungsund.se  

 

mailto:anna.falck@stenungsund.se
mailto:pia.solefors@stenungsund.se


 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 150 Dnr: KS 2021/87 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en 
kommunal fritidsbank för sport- och fritidsutrustning samt utreda hur rörelseaktiviteter för 
barn kan ökas och snarast starta upp med åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen noterar övriga inkomna skrivelser och protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande skrivelser och protokoll har inkommit till kommunstyrelsen: 
 

• Öppet brev - nu skriker vi från idrottsförbund gymnastik 2021-04-16 
• Protokoll Stenungsunds Energi Årsstämma 2021-03-30 
• Elbrist i Södra Sverige Brev till Sveriges kommuner 2021-04-07 
• Skrivelse om fritidsbank och rörelseaktiviteter - Lisbeth Svensson (L) 2021-04-20 
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Till Kommunstyrelsen 
 

Mer rörelse för barn 
FRITIDSBANK OCH ÅTGÄRDER FÖR RÖRELEAKTIVITETER FÖR BARN 
 
Vi vill att kommunen inrättar en fritidsbank för sport och fritidsutrustning. På frivillig basis kan enskilda, 
företag och föreningar lämna in använd utrustning för återanvändning genom utlåning. Syftet är att inte 
kostnader för utrustning ska hindra deltagande i aktiviteter.  

Vi vill också att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur man kan öka rörelseaktiviteter för barn och snarast 
starta upp åtgärder. Detta som ett led i att pandemin har gjort att fler barn fastnat i inaktivitet och drabbats av 
inställda fritidsaktiviteter.   

LIBERALERNA STENUNGSUND 
Stenungsund 2021-04-15 
 
 
 
Lisbeth Svensson 
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands – 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands – 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna gäller tills vidare.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna reglerar möjligheten att få ersättning från Stenungsunds kommun vid 
gymnasiestudier utomlands. Riktlinjerna säkerställer likvärdighet och tydliggör de 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Det finns ingen juridisk skyldighet för en kommun att betala studier för en elev som vill eller 
väljer att studera utomlands. Rätten till kostnadsfri utbildning är enligt skollagen begränsad 
till Sverige. Interkommunal ersättning är en ersättning som i vissa fall ska lämnas när elever 
tas emot i skola i annan kommun men bestämmelserna om interkommunal ersättning är inte 
tillämpbara när skolgången sker i annat land.  
 
Frågan om kommunmedlemmars möjlighet att under vissa angivna förutsättningar beviljas 
skolpeng för skolgång i utlandet har behandlats i förvaltningsrätten och av domarna framgår 
att en kommun kan ge bidrag för skolgång för elever som fortfarande kan anses vara skrivna i 
Sverige och har sina vårdnadshavare kvar i landet. Det framgår också att 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen inte utgör ett hinder för att ta med skolpengen 
utomlands så länge eleven fortfarande har en koppling till kommunen genom att till exempel 
minst en vårdnadshavare är folkbokförd där under hela vistelsen.  
 
Den som påbörjat studier i en svenska gymnasieskola har rätt att avsluta dem i samma 
gymnasieskola som utbildningen påbörjats. Rätten att fullfölja utbildningen gäller endast vid 
ett års studieuppehåll för studier utomlands. 
 
Om en gymnasieelev under pågående studier vill studera utomlands har hemkommunen 
således inte någon skyldighet att betala för elevens skolgång. Men att studera utomlands är 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1008
2021-11-01

positivt för eleven ur flera aspekter. Eleven att lära sig mer om ett annat lands kultur, språk 
och samhälle och skaffar sig erfarenheter som är användbara för framtiden.  
 
Gymnasieverksamheten i Stenungsunds kommun behandlar varje år någon ansökan om att 
bidrag/ersättning för studier utomlands. Förvaltningen konstaterar att flera kommuner inom 
Göteborgsregionen (GR) reglerar frågan om ersättning för gymnasiestudier utomlands i 
politiskt beslutade riktlinjer. Flera kommuner har en generell regel om ersättning för studier 
utomlands under förutsättning att skolan står under Skolinspektionens tillsyn och följs upp av 
Skolverket. Exempelvis Göteborgs Stad, Kungsbackas-, Öckerös-, Lerums- och Mölndals 
kommuner. Härryda kommun har ingen generell regel om ersättning utan beslutar i varje 
enskilt ärende. Men om kommunenen beviljar ersättning är det till skolor som står under 
Skolinspektionens tillsyn och följs upp av Skolverket.  
Några kommuner ersätter endast studier utomlands i årskurs 2, exempelvis Göteborgs Stad 
och Kungsbacka kommun medan exempelvis Öckerö kommun ersätter studier i årskurs 2 och 
3.  
 
För att säkerställa likvärdigheten och tydliggöra för gymnasieelever folkbokförda i 
Stenungsunds kommun vilka möjligheter det finns att få ersättning för gymnasiestudier 
utomlands har förvaltningen tagit ta fram förslag till riktlinjer. Riktlinjerna reglerar syfte, krav 
på folkbokföring, villkor för ersättning, ersättningens storlek och rutin för ansökan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättning betalas ut enligt GR (Göteborgsregionens) prislista och innebär således inte någon 
högre kostnad jämfört med om eleven skulle studera på en kommunal skola i 
Göteborgsregionen. Den svenska utlandsskolan kan ibland ta ut en högre avgift, men den 
kostnaden får eleven i så fall själv stå för. Det kan gälla exempelvis avgifter för undervisning, 
kost och logi.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Studier utomlands kan bidra till en positiv kunskapsutveckling och bidra till ökade kunskaper  
för eleverna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 – God Utbildning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Riktlinjer för studier utomlands - Nösnäsgymnasiet 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Riktlinjer för den elev i årskurs två på gymnasiet som vill studera 
utomlands och som vill att Stenungsunds kommun ersätter utbildningen.   

1.1. Inledning 
Riktlinjerna är ett stöd inför beslut om en gymnasieelev har rätt till ersättning för studier 
utomlands eller ej. Om riktlinjerna i något avseende strider mot författningsbestämmelser eller 
mot fastställda tolkningar skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga grunderna för beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om ersättning för studier utomlands. 
 

1.3. Krav på folkbokföring 
Eleven ska vara folkbokförd i Stenungsunds kommun under hela studietiden. Om eleven inte är 
myndig ska minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Stenungsunds kommun. 
 

1.4. Villkor för ersättning 
o Ersättning utgår endast för studier utomlands i årskurs 2 på gymnasiet. 
o Ersättning utgår för högst ett års studier vid svensk utlandsskola och ersätter den termin 

eller det läsår eleven skulle ha läst på gymnasieverksamhet i Stenungsunds kommun.  
Utbildningen ska kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som eleven skulle ha 
fått om eleven gått kvar i skolan i Sverige. Den ska följa svensk läroplan. 

o Ersättning utgår endast till skolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) och 
där staten ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket). 

o Ersättning utgår endast om tim- och kursplaner stämmer överens mellan den svenska 
utlandsskolan och den svenska gymnasieskolan. Den totala studietiden får inte omfatta 
mer än tre år. 

o Ersättning utgår endast till skolor som skriver kontrakt med Stenungsunds kommun om 
utbildningen. Kontraktet reglerar villkor för utbetalning av ersättning.  

o Ersättning betalas inte ut till privatpersoner.  
o Ersättning betalas inte ut om skolan får statsbidrag för eleven. 
 
 

Typ av dokument 
Riktlinjer 

 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsdatum 
xxxxx 

 

Diarienummer 
2021/1008 

 

Dokumentägare 
Verksamhetschef gymnasiet 

 

Giltighetstid 
Tillsvidare 

 

 

Framtagen av 
Planeringsledare 

 

Reviderad 
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1.5 Ersättningens storlek 
o Stenungsunds kommun betalar skolan utomlands elevpeng enligt Göteborgsregionens 

(GRs) prislista om interkommunal ersättning. 
o Storleken på ersättningen utgår från det program som eleven var inskriven på vid 

ansökningstillfället. 
o Ersättningen betalas ut direkt till mottagande skola enligt samma grunder som den 

interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige.  
o Elev får inte inackorderingstillägg vid studier utomlands. 

 

1.6. Rutin för ansökan 
En komplett ansökan om ersättning för studier utomlands ska ha inkommit till sektor utbildning 
senast 6 månader innan utbildning startar. En för sent inkommen ansökan riskerar att avslås. 
 
Ansökan görs via en särskild ansökningsblankett som finns på kommunens hemsida. 
 
Ansökan om ledighet från aktuell gymnasieverksamhet ska lämnas in samtidigt som ansökan 
om ersättning för studier utomlands. Ansökan om ledighet ska vara beviljad in ersättning 
utbetalas. 
 
1.6.1 Ansökan om ersättning för studier utomlands ska innehålla:  

o Personligt brev med information om varför man vill studera utomlands. 
o Intyg/permissionsblankett från gymnasieverksamheten i Stenungsund om att eleven kan 

fortsätta sina studier där efter studieåret utomlands. 
o Utlåtande från elevens svenska gymnasieskola om elevens möjlighet att klara studier 

utomlands. 
o Aktuell studieplan från elevens svenska gymnasieskola. 
o Antagningsbesked från den svenska utlandsskolan. 
o Studieplan/timplan (för elevens studier) från den svenska utlandsskolan.  

 

1.7. Beslut 
Verksamhetschefen på gymnasieverksamheten i Stenungsunds kommun beslutar godkänna eller 
avslå ansökan om medflytt av skolpeng för gymnasiestudier utomlands i enlighet med 
riktlinjerna. 
 

1.8. Meddela kommunen vid studieavbrott eller flytt 
Om eleven avbryter sina studier eller flyttar är vårdnadshavaren (om eleven är omyndig) eller 
eleven (om eleven är myndig) skyldig att informera kommunen. 
  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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§ 96 Dnr: KS 2021/367 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva Regler/tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg beslutad 6 februari 2006.  

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun. Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg, beslutade av kommunstyrelsen 20 
februari 2017, upphör därmed att gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019, i samband med ett beslut om nya riktlinjer 
för kommunens kravhantering, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera 
reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering. 
 
I förslaget föreslås reglerna fortsättningsvis benämnas ”Riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna är en sammanställning av de regler som 
vårdnadshavare och verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till 
plats, hur anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 
föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Välfärdsutskottet 2021-09-01 § 63 
Förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 2021-09-02 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
planeringsledare 
 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva Regler/tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg beslutad 6 februari 2006.  

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun. Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg, beslutade av kommunstyrelsen 20 
februari 2017, upphör därmed att gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019, i samband med ett beslut om nya riktlinjer 
för kommunens kravhantering, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera 
reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering. 
 
I förslaget föreslås reglerna fortsättningsvis benämnas ”Riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna är en sammanställning av de regler som 
vårdnadshavare och verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till 
plats, hur anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 
föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
Beskrivning av ärendet 
Återremiss 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering.  
Förvaltningen har i enlighet med tillämpad praxis och utifrån välfärdsutskottets återremiss, 
förtydligat den del av riktlinjerna som reglerar överflyttning under punkten 3.5 nedan.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/367
2021-10-28

När det gäller frågan om kravhantering i återremissen förtydligas enligt följande: 
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2006 regler/tillämpningsföreskrifter för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Reglerna innebar bland annat att en familj som har 
en skuld till förskoleverksamheten får placera barn i kö men att plats inte erbjuds förrän 
skulden är reglerad. När reglerna reviderades den 20 februari 2017 beslutades dessa av 
kommunstyrelsen och inte av kommunfullmäktige varför kommunfullmäktiges beslut av 6 
februari 2006 inte är upphävt. Förvaltningen föreslår nu att de av kommunfullmäktige 2006 
beslutade reglerna upphävs. 

Översyn av reglerna 
I samband med översynen av reglerna har styrdokumentets rubricering justerats från regler till 
riktlinjer i enlighet med dokumentet Riktlinjerna för styrande, vägledande och operativa 
dokument.  
 
Justeringarna i dokumentet är i första hand redaktionella med förtydliganden och textmässig 
anpassning till Skollagen. Utöver det regleras tillämpad praxis skriftligt. Nedan redovisas ev. 
tillägg och skriftlig reglering av tillämpad praxis med hänvisning till rubrik och underrubrik i 
riktlinjerna. I övrigt kan redaktionella ändringar och förtydliganden utläsas i bilagt förslag till 
riktlinjer.   
 
1. Definition 
1.1 Förskola 
Kort information om förskolans uppdrag är nytt. 
1.2 Pedagogisk omsorg 
Kort information om pedagogisk omsorgs uppdrag är nytt. 
 
2. Rätt till plats 
2.2 Allmän förskola 
Information om att allmän förskola följer grundskolans läsårstider med uppehåll för samtliga 
lov och de kompetensutvecklingsdagar/studiedagar som grundskolan har, tillämpas men har 
inte reglerats skriftligt tidigare.  
2.4 Ledighet, tjänstledighet – nytt stycke 
Om vårdnadshavare är ledig, tjänstledig från arbete eller har studieuppehåll har barnet inte rätt 
till plats om inte annat följer av reglerna i övrigt. Detta tillämpas men har inte reglerats 
skriftligt tidigare. 
2.5 Asylsökande – nytt stycke 
Barn 1 – 5 år till asylsökande vårdnadshavare som studerar har rätt till plats i den omfattning 
som behövs. Barn 3-5 år där minst en vårdnadshavare är asylsökande har rätt till allmän 
förskola. Reglerna tillämpas men har inte reglerats skriftligt tidigare. 
2.6 Barn i behov av särskilt stöd  
Information om att barn i behov av särskilt stöd erbjuds 20 avgiftsfria timmar per vecka och 
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för tid därutöver utgår avgift enligt gällande fritidshemstaxa tillämpas men har inte reglerats 
skriftligt tidigare. 
 
3. Anmälan/placering 
3.1 Anmälan 
Anmälan om plats i förskola och pedagogisk omsorg bör ske sex månader innan behov av 
plats istället för ska ske tillämpas men har inte reglerats skriftligt tidigare.  
Information om att kötiden beräknas från det datum kommunen erhållit korrekt adressuppgift 
är ett förtydligande. 
3.3 Prioriteringsordning 
Prioriteringsordningen är oförändrad men felaktighet i punkt två har tagits bort.  
3.4 Platserbjudande 
Information om att väntetiden vid önskemål om särskild förskola eller pedagogisk omsorg kan 
bli längre än fyra månader om man blivit erbjuden en plats och tackat nej, tillämpas men har 
inte reglerats skriftligt tidigare.  
3.5 Överflyttning 
Regeln om överflyttning i augusti har reglerats skriftligt även tidigare men nu föreslås att 
augusti och januari, på grund av att antalet lediga platser då är som störst, är de månader då 
flest överflyttningar sker. Informationen om att överflyttning under övriga månader också kan 
ske, men är beroende av platstillgång, är ny, det vill säga har tillämpats men inte varit 
skriftligt reglerad tidigare. 
3.6 Introduktion 
Förtydligande: Om vårdnadshavare är föräldraledig, när introduktion startar, har syskon som 
är 3 – 5 år fortsatt rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka. När introduktionen efter tio dagar 
är avslutad påbörjas debitering av det äldre syskonet enligt gällande taxa. Äldre syskon som är 
mellan 1 - 2 år debiteras enligt gällande taxa. Detta är ett förtydligande av 
introduktionsinformationen. Utöver detta har ordet inskolning bytts ut till ordet introduktion. 
 
4. Placeringstid 
4.3 Schema / ändring av schema – nytt stycke 
Anmälan av schema och ändrade vistelsetider registreras numera av vårdnadshavaren i en 
digital tjänst, en vårdnadshavarapplikation. Ändringar kan registreras senast tre dagar innan 
det nya schemat ska gälla. 
4.4 Öppethållande 
Information om att ansökan till omsorg på Brudhammars förskola kvällar, nätter och helger 
behovsprövas är förtydligande av en tillämpning. 
4.6 Sommaröppen verksamhet 
Information om att arbetsgivarintyg, studieintyg eller sjukintyg krävs om man har behov av 
sommaröppen förskoleplats tillämpas men har inte reglerats skriftligt tidigare. 
 
6. Föräldraledighet 
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Information om att vårdnadshavare som uppbär graviditetspenning likställs med 
vårdnadshavare som är föräldralediga är ett förtydligande. 
6.1 Rätt till plats 
Informationen om att rätt till föräldraledighetsplats träder i kraft vid det nya barnets födelse är 
ett förtydligande. 
 
8. Uppehåll i placering  
8.2 Längre oanmäld frånvaro – nytt stycke 
Om ett barn under två månader uteblivit från förskolan och flera resultatlösa kontaktförsök 
tagits med vårdnadshavare kontaktas socialtjänsten för dialog och orosanmälan. Förskola och 
pedagogisk omsorg är skyldiga att göra orosanmälan och det har därför lagts med i 
riktlinjerna som information. Det har inte funnits med tidigare. 
 
9. Taxa 
9.2 Abonnemang 
Information om att plats i förskola och pedagogisk omsorg övergår till fritidshemsplats i 
augusti, vecka 32, det år barnet fyller sex år tillämpas och regleras nu skriftigt.  
9.8 Syskonrabatt 
Information om att syskonrabatt gäller även vid syskons placering i enskild verksamhet 
tillämpas men regleras nu skriftligt. 
9.15 Barn i behov av särskilt stöd 
Barn i förskola som är i behov av särskilt stöd kan efter bedömning erbjudas 20 timmar per 
vecka utan avgift. Detta har kompletterats med information om att tid utöver 20 timmar per 
vecka erläggs avgift som för en fritidshemsplats. Detta tillämpas men har nu reglerats 
skriftligt 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Justeringarna av redaktionell karaktär bedöms påverka barn i låg utsträckning medan däremot 
förtydliganden och skriftliga regler istället för praxis säkerställer att alla vårdnadshavare 
behandlas lika. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Välfärdsutskottet 2021-09-01 § 63 
Förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 2021-09-02 
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§ 63 Dnr: KS 2021/367 
 
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflytt i 
augusti och kravhantering. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Agneta Pettersson Bell (ST): 

Formalia, beslut i KF 2006 

Ett beslut fattat i KF 2006 innebär att avstängning av barn från förskola är tillåtet vid 
utebliven betalning av barnomsorgstaxa.  I och med att de reviderade reglerna nu benämns 
Riktlinjer fastställs de i KS, de går ej vidare för beslut i KF, och beslutet från KF 2006 om 
avstängning av barn är därmed fortsatt giltigt.  Detta är inte i enlighet med intentionerna i 
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg och kravhanteringsrutinen och beslutet från 
2006 behöver därmed åtgärdas. 

Överflyttningskö 

Ett av syftena med de uppdaterade riktlinjerna är att skriftligt dokumentera tillämpad praxis. 
Det framgår av redovisningen att överflyttningskön huvudsakligen hanteras löpande under 
året i dialog och samråd med vårdnadshavare, vilket är positivt både ur barnperspektiv och 
vårdnadshavarperspektiv. Texten gällande överflyttningskön bör därför uppdateras för att 
bättre reflektera tillämpad praxis. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2019, i samband med ett beslut om 
kommunens kravhantering, att kommunstyrelsen skulle se över och revidera reglerna för 
förskola och pedagogisk omsorg som beslutades av kommunstyrelsen den 20 februari 2017. 
 
De reviderade reglerna benämns nu Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun och är en sammanställning av de regler som vårdnadshavare och 
verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till plats, hur 
anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-01

föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-26 
Förslag till Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Befintliga regler för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C): Återremiss för att förtydliga frågor om överflytt i augusti och 
kravhantering.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
välfärdsutskottet beslutat att ärendet ska återremitteras, med motivering enligt Linda-Maria 
Hermansson (C). 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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1. Definition 
1.1 Förskola 
Skollagen kap 8 §§ 2 - 7  
 
Förskolan är en frivillig skolform som erbjuds barn från 1 år och fram till start i förskoleklass 
eller till skolstart. Alla barn, som inte redan har plats på förskola, erbjuds en plats från och 
med höstterminen då barnet fyller tre år. 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

1.2 Pedagogisk omsorg 
Skollagen kap 25 § 2 
 
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Placering 
sker från 1 år och fram till start i förskoleklass eller till skolstart. 
Pedagogisk omsorg ska genom verksamheten stimulera barns utveckling och lärande.  
 

2. Rätt till plats 
Skollagen kap 8 § 3 och kap 29 § 3 

Hemkommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat 
förskoleklass. 

2.1 Förskola 
Skollagen kap 8 § 5-7 

Från och med ett års ålder ska förskola erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt.  

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) 
för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar 
per dag eller 15 timmar i veckan. 

Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

2.2 Allmän förskola 
Skollagen kap 8 § 4 

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas avgiftsfri förskola 
under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett föräldrarnas 
sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det innebär 15 timmar/vecka och följer 
grundskolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov och de kompetensutvecklingsdagar/ 
studiedagar som grundskolan har.  

2.3 Pedagogisk omsorg 
Skollagen kap 25 § 2 



Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att så långt 
som möjligt erbjuda detta. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 
i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 

Vårdnadshavare är förvärvsarbetande, studerande, arbetssökande eller föräldraledig för yngre 
syskon. 

2.4 Ledighet, tjänstledighet 
Om en vårdnadshavare är ledig, tjänstledig från arbete eller har studieuppehåll har barnet inte 
rätt till plats, om inte annat följer av reglerna i övrigt.  

2.5 Asylsökande 
Skollagen kap 29 §§ 2-3 

Barn 1-5 år till asylsökande vårdnadshavare som studerar har rätt till plats i den omfattning 
som behövs. Barn 3-5 år där minst en av vårdnadshavarna är asylsökande har rätt till allmän 
förskola. 

2.6 Barn i behov av särskilt stöd 
Skollagen kap 8 § 7 och kap 25 § 2 

Barn ska erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling. 

Barn i behov av särskilt stöd erbjuds 20 avgiftsfria timmar/vecka och för tid därutöver utgår 
avgift enligt gällande fritidshemstaxa. 

2.7 Familjens situation i övrigt 
Skollagen kap 8 § 5 

Rätt till plats omfattar också barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Beslut fattas av rektor. 

2.8 Barn folkbokförda i annan kommun 
Skollagen kap 8 § 13 

För barn som är folkbokfört i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i 
Stenungsunds kommun. Ett barn blir mottaget om det med hänsyn till barnets personliga 
förhållanden finns särskilda skäl. Efter önskemål från barnets vårdnadshavare får 
Stenungsunds kommun även i annat fall, i sin förskola, ta emot ett barn från en annan 
kommun. 

2.9 Samverkan inom Göteborgsregionen (GR) 
Vid flytt inom Göteborgsregionen får barnet behålla sin plats i den kommun varifrån familjen 
flyttar till dess att den nya kommunen kan erbjuda plats. (Kommunerna inom GR är 
Stenungsund, Härryda, Göteborg, Partille, Öckerö, Lerum, Kungälv, Kungsbacka, Lilla Edet, 
Tjörn, Alingsås och Mölndal) 

2.10 Plats i annan kommun 
Vårdnadshavare kan söka plats i annan kommun än barnets folkbokföringskommun. Det är 
den kommunen som efter särskild prövning avgör om barnet får plats där. Ansökan görs 
direkt till den kommun där plats önskas. 



2.11 Plats i fristående verksamhet i Stenungsunds kommun 
I kommunen finns fristående verksamhet. Anmälan om behov av plats i fristående verksamhet 
lämnas direkt till respektive förskola/pedagogisk omsorg. Kontaktuppgifter finns på 
kommunens hemsida. 

 

3. Anmälan/Placering 
3.1 Anmälan 
Anmälan om plats i förskola och pedagogisk omsorg bör ske sex månader innan behov av 
plats. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende bestämmer vårdnadshavaren med samma 
folkbokföringsadress som barnet, till vilken förskola ansökan sker. I samband med anmälan 
lämnas inkomstuppgift  
Ansökan görs via kommunens e-tjänst; se kommunens hemsida www.stenungsund.se 

Kötiden beräknas från det datum kommunen erhållit korrekt adressuppgift. 

3.2 Val av verksamhet 
Skollagen kap 8 §§ 14 - 15 

När vårdnadshavare anmäler behov av förskola/pedagogisk omsorg kan önskemål anges.  

I första hand erbjuds något av de önskade alternativen, i andra hand ges ett erbjudande så nära 
barnets hem som möjligt. Plats erbjuds i möjligaste mån enligt önskat datum dock senast 
inom fyra månader. 

3.3 Prioriteringsordning 
Vid placering av barn görs en individuell bedömning där följande beaktas: 

• Rätt till plats enligt skollagen kap 8 §§ 5,7 (särskilt stöd). Bedömning görs av 
specialpedagog.  

• Plats i överflyttningskön. 
• Syskon på förskolan 
• Anmälningsdatum. (”Garantitiden” är 4 månader) 
• Barnets ålder (Äldre barn går före yngre barn) 

3.4 Platserbjudande 
Skollagen kap 8 § 15 

Plats i förskola erbjuds vid en förskoleenhet så nära barnets hem som möjligt. Plats erbjuds i 
möjligaste mån i enlighet med familjens önskemål. Plats erbjuds i barnets närområde men 
med beaktande av vad som krävs för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. 
Stenungsunds kommun utgör ett upptagningsområde.  

Syskon placeras i möjligaste mån på samma enhet.  

Om vårdnadshavare tackat nej till en förskoleplats som inte är familjens förstahandsval, i 
väntan på plats på önskad förskola, kan väntetiden bli längre än fyra månader.  

Erbjudande av plats sker via sms och e-post och måste besvaras enligt instruktion inom 
angiven tid. 

http://www.stenungsund.se/


3.5 Överflyttning 
Om plats inte kan erbjudas i enlighet med vårdnadshavares önskemål har vårdnadshavare rätt 
att ställa sig i kö för överflyttning. I augusti och januari görs flest överflyttningar, på grund av 
att antalet lediga platser då är som störst. Överflyttning övriga månader kan också ske men är 
beroende av platstillgång. Vårdnadshavare ansvarar för att anmälan med önskemål om 
överflyttning lämnas till förskolans administration eller via kommunens e-tjänst, se 
kommunens hemsida www.stenungsund.se.  

3.6 Introduktion 
Vårdnadshavare förutsätts delta i introduktionen vid barnets start på förskola eller i den 
pedagogiska omsorgen. Introduktion påbörjas den dag platsen står till förfogande. Avgift 
debiteras från introduktionens första dag. 

Om vårdnadshavare är föräldraledig, när introduktion startar, har syskon som är 3 – 5 år 
fortsatt rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka. När introduktionen efter tio dagar är avslutad 
debiteras det äldre syskonet enligt gällande taxa. Syskon som är mellan 1 - 2 år debiteras 
enligt gällande taxa.  

3.7 Övergång till fritidshem 
I augusti, vecka 32, det år barnet fyller 6 år, övergår placering i kommunal 
förskola/pedagogisk omsorg till placering i kommunalt fritidshem.  

Om barnet inte ska ha fritidshemsplacering ska barnets plats på förskolan/pedagogisk omsorg 
sägas upp via kommunens e-tjänst. 

Barn som är placerade i enskild verksamhet och som önskar kommunal fritidshemsplats 
ansöker om detta via kommunens e-tjänst på www.stenungsund.se.  

 

4. Placeringstid 
4.1 Omfattning – tider 
Barnet erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg inklusive skälig restid, när vårdnadshavare 
förvärvsarbetar eller studerar. 

Därutöver erbjuds barnet tid om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt eller om barnet behöver särskilt stöd. 

Beslut om avvikande tider fattas av rektor.  

4.2 Växelvis boende 
Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tiderna som erbjuds är utifrån respektive 
vårdnadshavares omsorgsbehov. 

4.3 Schema/ändring av schema 
Innan barnet börjar på sin plats lämnar vårdnadshavare in schema över barnets närvarotider 
via en digital tjänst, en vårdnadshavarapplikation som laddas ned när plats erhålles. Även 
schemaändringar registrerar vårdnadshavare via den digitala tjänsten. Ändringar kan 
registreras senast tre dagar innan det nya schemat ska gälla. 

http://www.stenungsund.se/


4.4 Öppethållande 
Ordinarie öppettider för förskolan och pedagogisk omsorg är helgfri måndag till fredag 
mellan klockan 06:30 - 18:30. 
Avvikelser från ramtiden, det vill säga före 06:30 och efter 18:30 beslutas av rektor.  
 
På kvällar, nätter och helger kan omsorg erbjudas på Brudhammar förskola. Ansökan krävs 
och behovsprövas. Ansökningshandlingar beställs från Förskolans administration. 

4.5 Studiedagar  
Barn som behöver omsorg på studiedagar erbjuds omsorg på någon av kommunens förskolor. 

4.6 Sommaröppen verksamhet 
Begränsat öppethållande tillämpas under fyra veckor på sommaren. Ordinarie verksamhet har 
stängt och istället erbjuds sommaröppen förskola till vårdnadshavare som har behov av 
omsorg. Arbetsgivarintyg, studieintyg eller sjukintyg krävs. 

Information om vilka fyra veckor och vilken förskola det är som har öppet presenteras på 
Stenungsunds kommuns hemsida, www.Stenungsund.se under våren. Där finns också 
information om ansökningsförfarande och sista datum för ansökan. Mer information om 
ansökan ges av förskolan. 

 

5. Arbetssökande 
5.1 Rätt till plats 
Skollagen kap 8 § 6 

Barn i åldrarna 1-5 år, vars vårdnadshavare är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt 
arbetssökande, har rätt till plats i förskola eller i pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. 

Redan placerade barn i åldrarna 1-5 år, där någon av vårdnadshavarna blir arbetslös, har rätt 
till bibehållen plats med oförändrade omsorgstider under 30 kalenderdagar från och med 
arbetslöshetens första dag. 

Därefter erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka om 
vårdnadshavare är aktivt arbetssökande. 

5.2 Gemensam vårdnad/skilt boende 
Vid gemensam vårdnad och skilt boende, där båda vårdnadshavarna är platsinnehavare, 
hanteras placeringen som två skilda placeringar. När arbetssökande person som inte är 
vårdnadshavare, är gift, sammanboende eller har ingått partnerskap med vårdnadshavaren, har 
barnet rätt att behålla placeringen med oförändrad tid. 

5.3 Barn i behov av särskilt stöd och barn som har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt 
Barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt får erbjudas tider efter individuell prövning och beslut av rektor.  



Då vårdnadshavare återgår i arbete eller studier ska inkomstuppgift uppdateras via 
kommunens e-tjänst: se kommunens hemsida www.stenungsund.se. Nytt schema ska 
registreras i vårdnadshavarappen. 

Utökning av tid ska erbjudas från och med vårdnadshavarens första arbetsdag. 

 

6. Föräldraledighet 
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt att behålla plats i oförändrad omfattning i 
förskola eller i pedagogisk omsorg högst fem arbetsdagar efter nytt barns födelse eller 
adoptivbarns hemkomst. Vårdnadshavare som uppbär graviditetspenning likställs med 
vårdnadshavare som är föräldraledig.  

6.1 Rätt till plats 
Barn 1 - 5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen har rätt till 
plats 15 timmar/vecka i förskola. Kommunen erbjuder 3 dagar/vecka 09.00-14.00, tisdag-
torsdag. Rätt till föräldraledighetsplats träder i kraft vid det nya barnets födelse. 

6.2 Gemensam vårdnad/Skilt boende 
Då vårdnadshavare har gemensam vårdnad och skilt boende, och båda vårdnadshavarna är 
platsinnehavare, hanteras barnets plats som två separata placeringar. När person, som inte är 
vårdnadshavare, och, är gift, sammanboende eller har ingått partnerskap med 
vårdnadshavaren är föräldraledig, har barnet rätt att behålla placeringen utifrån 
vårdnadshavarens omsorgsbehov. 

6.3 Barn i behov av särskilt stöd, barn som har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt 
Barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt får erbjudas tider efter individuell prövning och beslut av rektor.  

6.4 Fortsatt arbete/studier 
Vårdnadshavare som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter arbeta/studera kan behålla 
plats i förskola eller pedagogisk omsorg för det äldre syskonet mer än 15 timmar/vecka efter 
beslut av rektor. Arbetsgivarintyg alternativt registreringsintyg från utbildningsinstitut som 
visar omfattningen av arbete eller studier ska lämnas två gånger per år. Rektor beslutar 
huruvida underlaget visar på behov av utökad tid för barnet.  

Föräldraledighetsplats kan ej kombineras med annan plats. 

 

7. Sjukskrivning eller pension 
7.1 Sjukskrivning 
Platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskolan eller pedagogisk omsorg vid egen 
sjukskrivning. Rektor beslutar om barnets vistelsetider.  
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7.2 Sjukersättning och aktivitetsersättning 
Rektor beslutar om bibehållen placering och schemaändring vid uppbärande av sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Rektor beslutar om barnets vistelsetider. 

7.3 Pension 
Barn 3 - 5 år har rätt till allmän förskola då vårdnadshavare gått i ålderspension. 

 

8. Uppehåll i placering  
8.1 Uppehåll/längre ledighet 
Vårdnadshavare kan begära uppehåll från barnets plats med bibehållen placering i högst tre 
månader. Tid för uppehåll och datum när barnet kommer tillbaka till sin plats ska anmälas 
skriftligt till förskolan 30 dagar innan uppehållet. Oförändrad avgift tas ut under tiden för 
uppehållet i placeringen.  

Rektor beslutar avsluta platsen om barnet inte återkommer efter uppehållets utgång. 

8.2 Längre oanmäld frånvaro 
Om barnet under två månader uteblivit från förskolan och flera resultatlösa kontaktförsök 
tagits med vårdnadshavare kontaktas socialtjänsten för dialog och orosanmälan. 

 

9. Taxa 
Taxans konstruktion och tillämpning är fastställd av kommunfullmäktige och framgår av 
dokumentet ”Barnomsorgstaxa”. Taxan indexregleras varje år enligt Skolverkets förordning. 

9.1 Betalningsansvar  
När barn får plats i förskola eller pedagogisk omsorg blir vårdnadshavarna platsinnehavare. 
Registerledare är den som står som räkningsmottagare. 

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan 
vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad plats/faktura. Väljer 
vårdnadshavarna en delad plats/faktura blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och 
var och en ansvarar för sin del av avgiften. 

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
De sammanlagda avgifterna får dock inte överskrida maxtaxan för en plats. 

Säger en vårdnadshavare upp sin del av platsen blir den andre vårdnadshavaren ägare av hela 
platsen. 

9.2 Abonnemang 
Plats i förskola och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang. Avgiften debiteras 
från och med den dag plats står till förfogande och därefter tolv månader om året. så länge 
platsen är tecknad. Avgift tas ut även vid ledigheter som semester, sjukdom, lov, samt 
uppsägningstid och annan ledighet.  



Avgiften debiteras för innevarande månad. Syskonrabatt tillämpas. Hel avgift tas ut under 
inskolningstid och uppsägningstid.  

I augusti, vecka 32, det år barnet fyller sex år övergår plats i förskola och pedagogisk omsorg 
till fritidshemsplats.  

9.3 Avgiftsgrundande inkomstuppgifter 
Med avgiftsgrundande inkomst avses årsinkomst före skatt och alla andra skattepliktiga 
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

9.4 Inkomst av tjänst 
Ersättningar och bidrag som omfattas: 

• Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet 
• Lön från utlandstjänst, oavsett i vilket land man betalar skatt 
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning 
• Pension (inte barnpension) 
• Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift) 
• Föräldrapenning 
• Omvårdnadsbidrag 
• Sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning  
• Arbetslöshetsersättning  
• Aktivitetsstöd  
• Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig) Familjebidragen är en samling bidrag 

som är till för dig som genomgår militär grundutbildning eller officersutbildning 
• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga Dagpenning betalas ut till dig 

som tjänstgör som totalförsvarspliktig eller hemvärnssoldat. 

9.5 Inkomst av näringsverksamhet 
Ersättningar som omfattas av inkomstslaget näringsverksamhet. 

• Överskott av näringsverksamhet (den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet 
som förs ut på deklarationens huvudblankett). 

Vid avgiftsberäkning för egenföretagare, där det är svårt att uppge inkomst ska följande 
avgiftsberäkning tillämpas. 

• Inkomst bedöms med utgångspunkt från den senaste självdeklarationen/föregående års 
taxering. 

• För nystartade företag räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under två år 
räknat från den månad företaget startade. Verklig inkomst meddelas i efterskott genom 
uppvisande av självdeklaration för inkomståret och godkänd taxering (slutlig skatt) 
nästa år. Avgiften justeras både uppåt och nedåt med hänsyn till den faktiska 
bruttoinkomsten för perioden.  

9.6 Utlandstjänst 
Till familjens avgiftsgrundande inkomst räknas lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man 
betalar skatt.  



9.7 Hushållets sammanlagda inkomst 
För gifta och sammanboende personer, med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften 
på hushållets sammanlagda inkomst. Platsinnehavare skall lämna inkomstuppgift även för 
sammanboende. 

9.8 Syskonrabatt 
Syskonrabatt tillämpas för hushållets barn oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte. 
Gäller även vid syskons placering i enskild verksamhet. 

Vid gemensam vårdnad och om vårdnadshavarna är platsinnehavare för var sin plats (delad 
faktura) när det gäller syskon räknas varje hushåll för sig. 

9.9 Tidsbegränsad inkomst 
Avgift för person med tidsbegränsad anställning beräknas utifrån innevarande månads 
inkomst. 

Ny inkomstuppgift skall lämnas in vid varje förändring av inkomst. 

I årsinkomsten ingår: 

• Semesterersättning (uträknas enligt: månadslön x 12,2=årslön) Årslönen divideras 
med 12=månadslön inklusive semesterersättning). 

• Arvoden 
• Avgångsvederlag (uppdelat i det antal månader som ersättningen avser) 

9.10 Utebliven inkomstuppgift 
Vid utebliven inkomstuppgift tas högsta avgift ut till dess att ny inkomstuppgift lämnas in. 

9.11 Beräkning 
Utgångspunkt för beräkning av avgift för förskola och pedagogisk omsorg är hushållets 
inkomst per månad. Avgiftens storlek avgörs dessutom av följande faktorer: omsorgsform, 
barnets ålder, syskonplaceringar och vistelsetid. 

Med hushåll avses ensamstående, gifta och sammanboende personer som lever tillsammans 
och 

1. har eller haft gemensamt barn eller 
2. är folkbokförda på samma adress 

Med gifta och sammanboende personer jämställs också personer som lever tillsammans i 
registrerat partnerskap och som är folkbokförda på samma adress. 

9.12 Inkomständring och inkomstuppdatering  
Platsinnehavare är skyldig att omgående anmäla inkomständring. Kommunen har rätt att göra 
efterdebitering om inkomständring gjorts för sent eller inte inkommit alls.  

Inkomständring kan göras via kommunens e-tjänst,se kommunens hemsida 
www.stenungsund.se. 
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9.13 Schemauppdatering 
Uppdatering av schema görs i den digitala tjänsten, vårdnadshavarapplikationen, så snart 
omsorgsbehovet ändras. Uppdateringen kan ske senast tre dagar innan schemat ska börja 
gälla.  

9.14 Pedagogisk omsorg 
Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas, i likhet med förskola, 
minst 525 timmar under läsåret utan avgift. 

9.15 Barn i behov av särskilt stöd 
Barn i förskola som är behov av särskilt stöd kan efter bedömning erbjudas 20 timmar/vecka 
utan avgift. För tid utöver 20 timmar/vecka erläggs avgift som för en fritidshemsplats. 

Detta avdrag går inte att kombinera med avdrag för allmän förskola.  

9.16 Familjehemsplacerade barn 
Familjehemsföräldern är platsinnehavare. Avgiften för familjehemsplacerade barn utgörs av 
familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsplaceringens arvodesdel. 
Syskonrabatt tillämpas mellan det familjehemsplacerade barnet och familjens övriga barn. 

9.17 Övergång till fritidshem 
Taxa för fritidshem tillämpas från i augusti, vecka 32. Om övergången sker vid annan 
tidpunkt än vid höstterminens start tillämpas taxan från och med placeringsdatumet. 
9. 18 Uppsägning 
Avgift tas ut under uppsägningstid, även om platsen inte nyttjas.  

Vid uppsägning av förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg och om återplacering sker 
inom tre månader utgår avgift för hela perioden.  

 

10. Uppsägning 
10.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstid för plats i förskola eller pedagogisk omsorg är 60 kalenderdagar. Platsen sägs 
upp via kommunens hemsida under e-tjänst www.stenungsund.se. 

10.2 Övergång mellan förskola och fritidshem 
Barnets plats sägs upp endast om barnet inte ska ha kommunalt fritidshem. Platsen sägs upp 
via e-tjänst; se kommunens hemsida www.stenungsund.se.  

10.3 Vid flytt från kommunen 
Vid flytt från Stenungsund till ny folkbokföringskommun upphör rätten till plats på förskola 
och pedagogisk omsorg att gälla. 

Vårdnadshavare kan ansöka om att behålla platsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
barnets förhållande.  

Inom Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal som ger vårdnadshavare möjlighet att 
behålla plats i Stenungsunds kommun till dess den nya kommunen kan erbjuda plats. Detta 
gäller under förutsättning att överenskommelse mellan kommunerna skrivs. 



 

11. Övrigt 
11.1 Force majeure 
Förskola och pedagogisk omsorg har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns 
hälsa vid t.ex. brand, sjukdomsspridning och hot. I sådant fall ska förskola och pedagogisk 
omsorg i skälig utsträckning erbjuda barnen alternativa placeringar, beroende på varaktighet 
och omfattningen av stängningen. Kostnadsersättning för eventuell merkostnad som orsakas 
med anledning av detta ersätts ej. Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ 
placering eller stängning. 
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1. Definitioner 
Förskola Förskolan är en frivillig skolform för barn från 1 år och fram till start i 

förskoleklass eller till skolstart.  
Allmän förskola Alla barn, som inte redan har plats på förskola, erbjuds en plats från 

och med höstterminen då barnet fyller tre år. 
Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg vänder sig till familjer som prioriterar en familjelik 

pedagogisk omsorg för sitt barn under den tid föräldrar arbetar, söker 
arbete, studerar eller är föräldralediga. För placering skall barnet ha 
fyllt 1 år. 

 
2. Rätt till plats 

För att få plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska barnet var folkbokfört i Stenungsund kommun. 
Förskola Vårdnadshavare ska vara förvärvsarbetande, studerande, arbetssökande 

eller föräldralediga för yngre syskon (skollagen 8 kap, 4-7§§). 
Allmän förskola 
 

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under läsåret (skollagen 8 
kap, 4§). 

Pedagogisk omsorg Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg 
(dagbarnvårdare) ska kommunen sträva efter att så långt som möjligt 
erbjuda detta (skollagen 25 kap, 2§). 
Vårdnadshavare ska vara förvärvsarbetande, studerande, arbetssökande 
eller föräldralediga för yngre syskon. 



 
 

 

Barn i behov av särskilt 
stöd 

Rätt till plats omfattar också barn som bedöms vara i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling (skollagen 8 kap. 7§, 25 kap 2§).  

Familjens situation i övrigt Rätt till plats omfattar också barn som har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt (skollagen 8 kap. 5§). 

Barn folkbokförda i annan 
kommun 

För barn som är folkbokfört i annan kommun kan vårdnadshavare 
ansöka om plats i Stenungsunds kommun. Plats erbjuds om särskilda 
skäl föreligger (skollagen 8 kap. 13§).   

Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) 

Vid flytt inom Göteborgsregionen får barnet behålla sin plats i den 
kommun varifrån familjen flyttar till dess att den nya kommunen kan 
erbjuda plats.  
(GR består av kommunerna Stenungsund, Härryda, Göteborg, Partille, 
Öckerö, Lerum, Kungälv, Kungsbacka, Lila Edet, Tjörn, Alingsås och 
Mölndal) 

Plats i annan kommun Vårdnadshavare kan söka plats i annan kommun än barnets 
folkbokföringskommun. Det är denna kommun som efter särskild 
prövning avgör om barnet får plats där. Anmälan görs direkt till den 
kommun där plats önskas. 

Plats i fristående 
verksamhet i 
Stenungsunds kommun 

I kommunen finns fristående verksamhet. Anmälan om behov av plats 
i fristående verksamhet lämnas direkt till respektive 
förskola/pedagogisk omsorg. Kontaktuppgifter finns på kommunens 
hemsida. 

 
3. Anmälan/Placering 

Anmälan 
 

Anmälan om plats i förskola och pedagogisk omsorg ska ske sex 
månader innan behov av plats. Vid gemensam vårdnad och växelvis 
boende bestämmer vårdnadshavaren med samma folkbokföringsadress 
som barnet, till vilken förskola man ansöker.  
Anmälan görs via kommunens e-tjänst; se kommunens hemsida 
www.stenungsund.se 
Anmälan kan också göras genom blankett som beställs från Förskolans 
administration eller Medborgarservice. 

Val av verksamhet 
 

När vårdnadshavare anmäler behov av förskola/pedagogisk/omsorg 
kan önskemål anges. Plats erbjuds i möjligaste mån enligt önskat 
datum dock senast inom fyra månader (skollagen 8 kap. 14§).  
I första hand erbjuds något av de önskade alternativen, i andra hand 
ges ett erbjudande så nära barnets hem som möjligt. 

Prioriteringsordning    Vid placering av barn görs en individuell bedömning där följande 
beaktas: 

• Rätt till plats enligt 8 kap. 5,7§ skollagen. Bedömning görs av 
specialpedagog.  

• Överflyttningskö sker i augusti 
• Syskonförtur  
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• Anmälningsdatum 
• Äldre barn går före yngre barn 

Platserbjudande Plats i förskola erbjuds så nära barnets hem som möjligt (skollagen 8 
kap. 15§). 
Plats erbjuds i möjligaste mån i enlighet med familjens önskemål. Plats 
erbjuds i barnets närområde men med beaktande av vad som krävs för 
att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. Stenungsunds kommun 
betraktas som ett upptagningsområde. Syskon placeras i möjligaste 
mån på samma enhet. 
Erbjudande av plats sker via sms och e-post och måste besvaras enligt 
instruktion inom angiven tid. 

Inkomstuppgift Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst alternativt på särskild 
blankett, se kommunens hemsida www.stenungsund.se.  
Anmälan kan även göras på blankett som beställs från Förskolans 
administration eller Medborgarservice. 

Överflyttning Om någon av de önskade placeringarna inte kan erbjudas har 
vårdnadshavare rätt att stå i kö på önskad överflyttning. 

Inskolning Förälder/vårdnadshavare deltar i inskolning vid barnets start på 
förskola eller i den pedagogiska omsorgen. Inskolning ska påbörjas 
från den dagen då platsen står till förfogande. Avgift debiteras från 
detta datum. 

Övergång till fritidshem Den 1 augusti det år barnet fyller 6 år övergår placering i kommunal 
förskola/pedagogisk omsorg till placering i kommunalt fritidshem. 
Om barnet inte ska ha fritidshemsplacering ska barnets plats på 
förskolan/pedagogisk omsorg sägas upp skriftligt. 
Har barnet placering i enskild verksamhet måste ansökan till fritidshem 
göras. 

 
4. Placeringstid 

Omfattning – tider Barnet erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg när föräldrarna 
förvärvsarbetar eller studerar, inklusive skälig restid. 
Därutöver erbjuds barnet tid om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt eller om barnet behöver särskilt stöd. 
Beslut om tider fattas av förskolechef. 

Växelvis boende  Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tiderna som erbjuds är 
utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. 

Schema/ändring av schema Innan barnet börjar på sin plats lämnar förälder schema över barnets 
närvarotider. Detta för att avgiften ska bli korrekt. Inlämning görs via 
kommunens e-tjänst; se kommunens hemsida www.stenungsund.se. 
Anmälan kan också göras genom blankett som beställs från Förskolans 
administration eller från Medborgarservice. 
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Schemaändringar görs via kommunens e-tjänst, se ovan. 
Tider som gäller före 06.30 och efter 18.30 beslutas av 
förskolechef/rektor 

Öppethållande Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjudes i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrars arbete, studier eller barnets eget behov 
(skollagen 8 kap. 5§, 25 kap. 5§) 
På kvällar och helger kan omsorg på obekväma tider erbjudas efter 
särskild ansökan. 
Ansökan kan beställas från Förskolans administration eller 
Medborgarservice. 

Studiedagar  Barn som behöver omsorg på studiedagar erbjuds omsorg på någon av 
kommunens förskolor. 

Sommaröppen verksamhet  Barn som behöver omsorg under de fyra sommarveckorna kan erbjudas 
sommaröppen förskola.  
Information om vilka 4 veckor och vilken förskola det är som kommer 
att ha öppet kan ses under tidig vår på Stenungsunds kommuns hemsida. 
För att garanteras plats ska ansökan inkomma inom angiven tid. Mer 
information om anmälan ges av förskolan.  

 
5. Arbetssökande 

Förskola Barn i åldrarna 1-5 år, vars vårdnadshavare är inskriven på 
Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande, har rätt till plats i 
förskola eller i pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. 
Redan placerade barn i åldrarna 1-5 år, där någon av vårdnadshavarna 
blir arbetslös, har rätt till bibehållen plats med oförändrade 
omsorgstider under 30 kalenderdagar från och med arbetslöshetens 
första dag. 
Därefter erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar 
per vecka om vårdnadshavare är aktivt arbetssökande. 

Gemensam vårdnad/skilt 
boende 

Vid gemensam vårdnad och skilt boende, där båda vårdnadshavarna är 
platsinnehavare, hanteras ärendet som två skilda placeringar. När 
arbetssökande person som inte är vårdnadshavare, är gift, ingått 
partnerskap eller sammanboende med vårdnadshavaren, har barnet rätt 
att behålla placeringen med oförändrad tid. 

Barn i behov av särskilt 
stöd och barn som har ett 
eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt 

Barn och elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt får erbjudas tider 
efter individuell prövning och beslut av förskolechef. 
Då vårdnadshavare återgår i arbete eller studier ska schemaändring ske. 
Ändring kan göras via e-tjänst se kommunens hemsida 
www.stenungsund.se 
Utökning av tid ska erbjudas från och med vårdnadshavarens första 

http://www.stenungsund.se/


 
 

 

arbetsdag. 
 

6. Föräldraledighet 
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt att behålla plats i oförändrad omfattning i förskola 
eller i pedagogisk omsorg högst fem arbetsdagar efter nytt barns födelse eller adoptivbarns hemkomst. 
Förskola Barn 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga enligt 

föräldraledighetslagen har rätt till plats 15 timmar/vecka i förskola. 
Kommunen erbjuder 3 dagar/vecka 09.00-14.00, tisdag-torsdag. 

Gemensam vårdnad/Skilt 
boende 

Då föräldrar/vårdnadshavare har gemensam vårdnad och skilt boende 
och där var och en är platsinnehavare hanteras detta som två separata 
placeringar. Frågor om föräldraledighet hanteras med berörda 
platsinnehavare, för den del av placeringen som föräldraledigheten 
avser. 
När person, som inte är vårdnadshavare, och är gift, ingått partnerskap 
eller sammanboende med vårdnadshavaren är föräldraledig, har barnet 
rätt att behålla placeringen utifrån vårdnadshavarens omsorgsbehov. 

Barn i behov av särskilt 
stöd, barn som har ett eget 
behov på grund av 
familjens situation i övrigt 

Barn och elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt får erbjudas tider 
efter individuell prövning och beslut av förskolechef.  

Fortsatt arbete/studier Föräldrar som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter 
arbeta/studera kan behålla plats i förskola eller pedagogisk omsorg för 
det äldre syskonet mer än 15 timmar/vecka efter beslut av förskolechef. 
Arbetsgivarintyg alternativt registreringsintyg från utbildningsinstitut 
som visar omfattningen av arbete eller studier ska lämnas två gånger 
per år. Förskolechef fattar beslut om underlaget visar på behov av 
utökad tid för barnet.  
Föräldraledighetsplats kan ej kombineras med annan plats. 

 
7. Sjukskrivning eller pension 

Sjukskrivning Platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskolan eller pedagogisk 
omsorg vid egen sjukskrivning. Förskolechef fattar beslut om barnets 
vistelsetider.  

Sjukersättning och 
aktivitetsersättning 

Förskolechef fattar beslut om bibehållen placering och schemaändring 
vid uppbärande av sjuk- eller aktivitetsersättning. Förskolechef fattar 
beslut om barnets vistelsetider. 

Pension Barn över tre år har rätt till allmän förskola då vårdnadshavare gått i 
ålderspension. 

 
8. Uppehåll i placering i förskola och pedagogisk omsorg 



 
 

 

Uppehåll/längre ledighet Vid ledighet/uppehåll i placering ska vårdnadshavare meddela det datum 
barnet kommer tillbaka. Vårdnadshavare kan begära uppehåll från 
barnets plats med bibehållen placering i högst 3 månader. Oförändrad 
avgift tas ut under tiden för uppehållet i placeringen. 
Anmälan om uppehåll ska ske skriftligt 30 dagar innan uppehållet till 
förskolan. 

Fortsatt frånvaro Förskolechef avslutar platsen om barnet inte återkommer efter 
uppehållets utgång. 

 
9. Taxa 

Taxans konstruktion och tillämpning fastställs av kommunfullmäktige och framgår av handlingen 
”Barnomsorgstaxa”. 
Betalningsansvar  
 

När barn får plats i förskola eller pedagogisk omsorg blir 
vårdnadshavarna platsinnehavare. Registerledare är den som står som 
räkningsmottagare. 
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende 
kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad 
plats/faktura. Då blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och 
var och en ansvarar för sin del av avgiften. 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive 
platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får dock inte 
överskrida maxtaxan för en plats. 
Säger en vårdnadshavare upp sin del av platsen blir den andre 
vårdnadshavaren ägare av hela platsen. 

Abonnemang Plats i förskola och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang. 
Avgiften debiteras 12 månader om året. Avgift tas ut även under 
semester och annan ledighet. Avgiften debiteras för innevarande månad. 
Syskonrabatt tillämpas. Hel avgift tas ut under inskolningstid och 
uppsägningstid. Avgift betalas från och med den dagen platsen står till 
förfogande. 

Avgiftsgrundande 
inkomstuppgifter 

Med avgiftsgrundande inkomst avses årsinkomst före skatt och andra 
skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i 
inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229).  

Inkomst av tjänst Ersättningar och bidrag som omfattas: 

• Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller 
näringsverksamhet 

• Lön från utlandstjänst, oavsett i vilket land man betalar skatt 
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning 
• Pension (inte barnpension) 
• Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift) 
• Föräldrapenning 



 
 

 

• Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode 
• Sjukbidrag, sjukpenning 
• Arbetslöshetsersättning 
• Kontant arbetsmarknadsstöd 
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 
• Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig) 
• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga 

Inkomst av 
näringsverksamhet 

Ersättningar som omfattas av inkomstslaget näringsverksamhet. 

• Överskott av näringsverksamhet (den inkomst av aktiv eller 
passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens 
huvudblankett). 
 

Vid avgiftsberäkning för egenföretagare, där det är svårt att uppge 
inkomst ska följande avgiftsberäkning tillämpas. 

• Inkomst bedöms med utgångspunkt från den senaste 
självdeklarationen/föregående års taxering. 

• För nystartade företag räknas den inkomst som uppges i 
inkomstanmälan under två år räknat från den månad företaget 
startade. Verklig inkomst meddelas i efterskott genom 
uppvisande av självdeklaration för inkomståret och godkänd 
taxering (slutlig skatt) nästa år. Avgiften justeras både uppåt och 
nedåt med hänsyn till den faktiska bruttoinkomsten för perioden.  

Utlandstjänst Till familjens avgiftsgrundande inkomst räknas lön från utlandstjänst 
oavsett i vilket land man betalar skatt. 

Hushållets sammanlagda 
inkomst 

För gifta och sammanboende personer, med eller utan gemensamma 
barn, beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst. 
Platsinnehavare skall lämna inkomstuppgift även för sammanboende. 

Syskonrabatt  Syskonrabatt tillämpas för hushållets barn oavsett om barnen är 
biologiska syskon eller inte. 
Om vårdnadshavarna är platsinnehavare för var sin plats när det gäller 
syskon räknas varje hushåll för sig. 

Tidsbegränsad inkomst Avgift för person med tidsbegränsad anställning beräknas utifrån 
innevarande månads inkomst. 
Ny inkomstuppgift skall inlämnas vid varje förändring av inkomst. 
I årsinkomsten ingår: 

• Semesterersättning (uträknas enligt: månadslön x 12,2=årslön) 
Årslönen divideras med 12=månadslön inklusive 
semesterersättning). 

• Arvoden 
• Avgångsvederlag (uppdelat i det antal månader som 

ersättningen avser) 
Utebliven inkomstuppgift Vid utebliven inkomstuppgift tas högsta avgift ut till dess att ny 

inkomstuppgift lämnas in. 



 
 

 

Beräkning Utgångspunkt för beräkning av avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg är hushållets ekonomiska bärkraft. Avgiftens storlek avgörs 
dessutom av följande faktorer: omsorgsform, barnets ålder, 
syskonplaceringar och vistelsetid. 
Med hushåll avses ensamstående, gifta och sammanboende personer 
som lever tillsammans och 

1. har eller haft gemensamt barn eller 
2. är folkbokförda på samma adress 
 

Med gifta och sammanboende personer jämställs också personer som 
lever tillsammans i registrerat partnerskap och som är folkbokförda på 
samma adress. 

Inkomständring Platsinnehavare är skyldig att omgående anmäla inkomständring.  
Kommunen har rätt att göra efterdebitering om inkomständring gjorts 
för sent eller inte inkommit alls. 
Inkomständring kan göras via kommunens e-tjänst; se kommunens 
hemsida www.stenungsund.se. 
Anmälan kan också göras genom blankett som beställs från Förskolans 
administration eller från Medborgarservice. 

Inkomstuppdatering Uppdatering av inkomstuppgift ska göras så snart inkomsten ändras. 
Schemauppdatering Uppdatering av schema görs så snart omsorgsbehovet ändras. 
Inskrivningsdatum, 
föräldraledighet, 
arbetssökande, 
sjukskrivning och 
sjukersättning 

Avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan. 

Pedagogisk omsorg Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds, i 
likhet med förskola, minst 525 timmar under läsåret utan avgift. 

Barn och elever i behov av 
särskilt stöd 

Barn i förskola som är behov av särskilt stöd kan efter bedömning 
erbjudas 20 timmar/vecka utan avgift.  
Detta avdrag går inte att kombinera med avdrag för allmän förskola.  

Familjehemsplacerade 
barn 

Familjehemsföräldern är platsinnehavare. Avgiften för 
familjehemsplacerade barn utgörs av familjehemsföräldrarnas inkomster 
inklusive familjehemsplaceringens arvodesdel. Syskonrabatt tillämpas 
mellan det familjehemsplacerade barnet och familjens övriga barn. 

Övergång till fritidshem   Taxa för fritidshem tillämpas från och med 1 augusti. Om övergången 
sker vid annan tidpunkt än vid höstterminens start tillämpas taxan från 
och med placeringsdatumet. 

Uppsägning Avgift tas ut under uppsägningstid, även om plats inte nyttjas. 
Vid uppsägning av förskoleplats eller plats i pedagogisk och 
återplacering sker inom tre månader utgår avgift för hela perioden.  

http://www.stenungsund.se/


 
 

 

 
10. Uppsägning 

Uppsägningstid Uppsägningstid från plats i förskola eller pedagogisk omsorg är 60 
kalenderdagar. Platsen sägs upp via kommunens hemsida under e-tjänst 
www.stenungsund.se. 
Vid frågor kontakta Förskolans administration eller Medborgarservice. 

Övergång mellan förskola 
och fritidshem 

Endast om barnet inte ska ha kommunalt fritidshem ska barnets plats 
sägas upp skriftligt. 

Vid flytt från kommunen Vid flytt från Stenungsund till ny folkbokföringskommun upphör rätten 
till plats förskola och pedagogisk omsorg att gälla. 
Inom Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal som ger 
vårdnadshavare möjlighet att behålla plats i Stenungsunds kommun till 
dess den nya kommunen kan erbjuda plats. Detta gäller under 
förutsättning att överenskommelse mellan kommunerna skrivs. 
Vårdnadshavare kan ansöka om att behålla platsen om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållande.  

 
11. Övrigt 

Force majeure Förskola och pedagogisk omsorg har rätt att stänga verksamheten om 
det finns risk för barns hälsa vid t.ex. brand, sjukdomsspridning och hot. 
I sådant fall ska förskola och pedagogisk omsorg i skälig utsträckning 
erbjuda barnen alternativa placeringar, beroende på varaktighet och 
omfattningen av stängningen. Kostnadsersättning för eventuell 
merkostnad som orsakas med anledning av detta ersätts ej. 
Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ placering eller 
stängning. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-12-08

  
 
 
 
 
§ 99 Dnr: KS 2021/926 
 
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet inom Västra Götaland.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig verksamhet. En tillfällig 
beredningsgrupp, inom Västkom, med representanter från förskola, skola (förskoleklass, 
grundskola/ grundsärskola, gymnasieskola/gymnasiesärskola) och daglig verksamhet samt 
hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) 
har tagit fram ett förslag till överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän 
och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 
jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Överenskommelsen bygger till stor del på 
rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen 2020 och omfattar samtliga kommuner 
inom Västra Götaland.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2021-09-23 § 303  
Tjänsteskrivelse inklusive förslag till överenskommelse Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2021-08-27 
 
Beslut skickas till 
Johanna.nordqvist@stenungsund.se 
Annika.sunesson@stenungsund.se 
anders.haag@stenungsund.se 

 

 
 

mailto:Johanna.nordqvist@stenungsund.se
mailto:Annika.sunesson@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/926
2021-10-28

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet inom Västra Götaland 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet inom Västra Götaland.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig verksamhet. En tillfällig 
beredningsgrupp, inom Västkom, med representanter från förskola, skola (förskoleklass, 
grundskola/ grundsärskola, gymnasieskola/gymnasiesärskola) och daglig verksamhet samt 
hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) 
har tagit fram ett förslag till överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän 
och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 
jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Överenskommelsen bygger till stor del på 
rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen 2020 och omfattar samtliga kommuner 
inom Västra Götaland.  
 
Beskrivning av ärendet 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 
för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 
grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 
Beroende på situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara 
antingen ett personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, 
vilket komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning 
innan den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera 
handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har 
en överenskommelse som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna tagit fram. För att 
uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 
sig bakom och tillämpar överenskommelsen. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/926
2021-10-28

I Stenungsunds kommun har medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef 
funktionshinder och funktionschef stab stöd/barn och elevhälsan granskat förslaget och har 
inga synpunkter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fokus i denna överenskommelse handlar om enhetlighet och gränsdragning för att inte 
enskilda personer ska bli lidande. De ekonomiska konsekvenserna bedöms vara marginella 
men är också svåra att beräkna.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En överenskommelse som förtydligar ansvar och framförallt gränsdragning mellan berörda 
aktörer minimerar risken för fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 
tillgodosett. Det gynnar barn och elever i förskola, skola och daglig verksamhet.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 God Hälsa och Välbefinnande och mål 10 Minskad ojämlikhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2021-09-23 § 303  
Tjänsteskrivelse inklusive förslag till överenskommelse Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2021-08-27 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning och sektor socialtjänst 
 
 
Elisabeth Andreasson Rickard Persson 
Sektorchef Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Johanna.nordqvist@stenungsund.se 
Annika.sunesson@stenungsund.se 
anders.haag@stenungsund.se 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 303. Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola  

Diarienummer: 2021-00168 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att ställa sig bakom förslag till 

överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig 

verksamhet. En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, 

skola, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, 

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker 

och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23. Västkoms styrelse beslöt 2021-06-01 att ställa 

sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut. 

Beslutsunderlag 

• TU Hjälpmedel Västkoms styrelse 

• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet inom Västra Götaland 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Marina Johansson 

Justerare 



Hjälpmedel              (1) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-08-27, Diariienummer: 2021-00168  

Datum: åååå-mm-dd  

Regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att ställa sig 

bakom förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig 

verksamhet. En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, 

skola, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, 

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker 

och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.  

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23. Västkoms styrelse beslöt 2021-06-01 att ställa 

sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut.  

Beslutsunderlag 

• TU Hjälpmedel Västkoms styrelse 

• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet inom Västra Götaland 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 
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• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 



Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 

http://www.vardsamverkan.se/
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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§ 101 Dnr: KS 2020/834 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 1 Mål och resultat 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett systematiskt kvalitetsarbete utgår från god lednings- och styrningspraxis inom kommunala 
verksamheter och lagstadgat krav för sektorns skolverksamheter. Systematiskt kvalitetsarbete 
innebär att verksamheten kontinuerligt och systematiskt planerar, genomför, följer upp och 
utvecklar verksamheten, för att kunna svara upp mot nationella, (internationella), samt lokala 
mål, krav och riktlinjer. Arbetet utgår från den egna verksamhetens behov och innefattar både 
kvalitetssäkring och utveckling. 

Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett 
årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och 
trivsel. Denna avrapportering gäller tema 1: Mål och resultat. Årshjulet är framtaget med 
Skolverkets rekommendationer för systematiskt kvalitetsarbete som grund och ämnar skapa 
ett större djup i analys och uppföljning. Med utgångspunkt i både kvalitativt och kvantitativt 
underlag sker en analys på enhetsnivå, verksamhetsnivå och huvudmannanivå. 
Rapporteringen syftar till att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete som med 
utgångspunkt i verksamheternas behov och utmaningar leder till ökad måluppfyllelse.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 1 Mål och resultat, 2021-09-27 
Statistikbilaga Grundskolan – Mål och resultat 2021, 2021-10-07 
 
Beslut skickas till 
henning.setterberg@stenungsund.se 
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Henning Setterberg Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 1 Mål och resultat 2021 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett systematiskt kvalitetsarbete utgår från god lednings- och styrningspraxis inom kommunala 
verksamheter och lagstadgat krav för sektorns skolverksamheter. Systematiskt kvalitetsarbete 
innebär att verksamheten kontinuerligt och systematiskt planerar, genomför, följer upp och 
utvecklar verksamheten, för att kunna svara upp mot nationella, (internationella), samt lokala 
mål, krav och riktlinjer. Arbetet utgår från den egna verksamhetens behov och innefattar både 
kvalitetssäkring och utveckling. 

Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett 
årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och 
trivsel. Denna avrapportering gäller tema 1: Mål och resultat. Årshjulet är framtaget med 
Skolverkets rekommendationer för systematiskt kvalitetsarbete som grund och ämnar skapa 
ett större djup i analys och uppföljning. Med utgångspunkt i både kvalitativt och kvantitativt 
underlag sker en analys på enhetsnivå, verksamhetsnivå och huvudmannanivå. 
Rapporteringen syftar till att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete som med 
utgångspunkt i verksamheternas behov och utmaningar leder till ökad måluppfyllelse.     
 
Beskrivning av ärendet 
I årets rapport för tema Mål och resultat inkluderas en uppföljning av tidigare utmaningar och 
genomförda åtgärder, en beskrivning av underlaget, en nulägesanalys, aktuella identifierade 
utmaningar med tillhörande planerade åtgärder, för samtliga av sektorns verksamheter.  
Exempel på planerade åtgärder i rapporten är för förskolan bland annat att stärka det 
målinriktade arbetssättet utifrån förskolans läroplan och att vidareutveckla arbetet med tidiga 
insatser. För grundskolan fortgår kompetensutveckling kring bedömning och bedömningsstöd 
och förberedelser inför den ändrade läroplanen, Lgr22. Gymnasieskolan kommer fokusera på 
att stärka förutsättningarna för elever att höja sina studieresultat och då särskilt 
studieresultaten för män. Kompetens och utveckling arbetar vidare med åtgärder för att 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/834
2021-10-13

motverka studieavbrott och få fler i självförsörjning. För Kultur och Fritid kommer arbetet 
med meningsfull fritid och att nå fram till olika målgrupper fortgå och utvecklas. 
 
Utöver verksamhetsspecifika åtgärder, har efter kvalitetsdialog i sektorledningen, även 
sektorsövergripande åtgärder tagits fram.   
 
För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en 
sammanställd uppföljning för hela sektorn. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Vidtagna åtgärder, utifrån vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet, väntas på 
aggregerad nivå få positiva effekter på barn och ungas kunskaper och utveckling, samt bidra 
till likvärdig utbildning. Detta genom att förvaltningen via kvalitetsdialoger och djupare 
analyser får fördjupad kunskap om den egna verksamheten och dess kvalitet. 
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Henning Setterberg 
Utvecklingsledare 

Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 1 Mål och resultat 
2021 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete1 är att säkerställa en god lednings- och 
styrningspraxis inom kommunala verksamheter och lagstadgat krav för sektorns 
skolverksamheter. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten kontinuerligt och 
systematiskt planerar, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten. Arbetet utgår från 
verksamhetens behov och innefattar både kvalitetssäkring och utveckling i relation till 
nationella och lokala mål. 

I Stenungsunds kommun har sektor utbildning valt att arbeta efter en gemensam 
kvalitetsmodell som lägger tyngdpunkt på analys, genom systematiska dialoger i hela 
styrkedjan. Genom tydlig struktur och dialog involverar modellen all personal och synliggör 
samtidigt det egna ansvaret. En gemensam kvalitetsmodell möjliggör för samverkansvinster, 
inom och mellan verksamheterna. Modellen fungerar på så vis både som en styrkedja och som 
en stödkedja. Arbetet är utformat som ett årshjul med tre övergripande och sammankopplade 
teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel.2 Dessa teman löper 
integrerade över läsårsperioderna. Uppföljningen sammanställs i en rapport tre gånger om året 
utifrån aktuellt tema, som efter genomförda analyser mynnar ut i konkreta åtgärder.  

Tema Mål och resultat följer upp måluppfyllelsen. En ambition är att säkerställa jämförbara 
struktur- och processmått över tid för att kunna följa upp strukturella och organisatoriska 
förutsättningar och behov. Här har verksamheterna kommit olika långt och ett kontinuerligt 
arbete sker för att finna relevanta och verksamhetsanpassade indikatorer. I årets rapport 
återfinns samtliga verksamheter för första gången inom temat.  

Rapporten är en sammanställd uppföljning för hela sektorn och möjliggör därmed en 
strategisk överblick.  

 

Elisabeth Andreasson,  
Sektorchef  

 
1 I rapporten förkortas systematiskt kvalitetsarbete vid vissa tillfällen till SKA. 
2 Tillsammans utgör temana en SKA-period/-cykel. 
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Läsguide 
Rapporten har följande ordningsföljd: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kompetens och 
utveckling, och Kultur och Fritid. Avslutningsvis förs en sektorövergripande diskussion med 
övergripande utmaningar och åtgärder.  

Varje verksamhetsområde inleds med en uppföljning av de utmaningar och åtgärder som 
verksamheten arbetat med sedan föregående års tema, i det här fallet Mål och resultat 2020. 
Utmaningarna och åtgärderna är listade i en tabell (utan inbördes ordning). Under tabellen 
förklaras utfallet av åtgärderna i en analys, sorterat efter utmaning. Åtgärderna bedöms 
antingen vara genomförda eller pågående. En genomförd åtgärd betyder antingen att 
utmaningen inte längre kvarstår, eller att åtgärden blivit en naturligt integrerad del av den 
ordinarie verksamheten. Därefter redogörs för det underlag som verksamheten utgått från i 
sina kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser, följt av en nulägesanalys. I nulägesanalysen 
analyseras resultatet. Det är denna resultatbild som, tillsammans med det som framkommer i 
uppföljningen av tidigare utmaningar och åtgärder, ligger till grund för att identifiera aktuella 
utmaningar och åtgärder. Dessa förklaras och listas avslutningsvis under rubriken 
Identifierade utmaningar och planerade åtgärder.  
 

Rubriksättningen för varje verksamhetsområde är: 

Verksamhet 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder (tabell) 
2. Underlag 
3. Nulägesanalys 
4. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder (tabell) 
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Sammanfattning av verksamheternas identifierade utmaningar (2021) 
 

  
Förskola

Gymnasie-
skola

► Utveckla och bevara strategier och förutsättningar för Tidiga insatser
► Arbeta för god kompetensförsörjning; hög andel förskollärare och likvärdighet mellan 

enheterna
► Stärka ett målinriktat arbetssätt utifrån läroplanens mål och riktlinjer (Lpfö18)
► Stärka och förankra en vetenskaplig attityd för utveckling och lärande

► Säkerställa en tydlig, stödjande och transparent struktur och organisering för att 
motverka studieavbrott

► Stärka samverkan och helhetsperspektiv för fler i självförsörjning
► Stärka och bevara god kompetensförsörjning
► Stärka samverkan och samsynen – i organisationen och med dess samverkansparter
► Ta fram, samverka, förankra och implementera mål och indikatorer för uppföljning
► Stärka deltagarens delaktighet och insyn i sin egen utveckling och progression
► Utveckla arbetet mot målen – förbättrat företagsklimat och Agenda 2030

► Säkra kontinuerlig tillgång till analysmaterial
► Stärka förutsättningarna för eleverna att höja sina studieresultat, med särskilt fokus på 

män
► Få fler IM-elever behöriga till nationella program, alternativt anställningsbara

Grundskola

► Bedömningsstöd och bedömning
► Elevers möjligheter att nå högre kunskapskrav
► Elevers läs- och skrivutveckling
► Ändrad läroplan och kursplaner Lgr22
► Närvaroarbete
► Bedömning i SVA och SVA-lärares behörighet och kompetens
► Åtgärder för särskilt stöd och extra anpassningar

Kultur och 
Fritid

► Utveckla och säkra systematik i uppföljning och analys
► Identifiera och nå fram till olika målgrupper
► Arbeta för ett helhetsperspektiv inom verksamheten och i samverkan med andra

Kompetens 
och 

utveckling

► Underlag för analys och distribuerat ledarskap
► Helhetsperspektiv och övergångar
► Lärandeidentiteter

Sektor 
Utbildning
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Förskolan 
Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

Utmaningar Åtgärder Status 
► Ökad kvalitet i underlaget 

för uppföljning och analys 
a) Systematisk dokumentation och kartläggning 
b) Höja svarsfrekvensen för den regiongemensamma 

vårdnadshavarenkäten3 

a-b) Pågår 

► Aktionsforskningens 
systematik och kontinuitet 

a) Introduktion i aktionsforskning för ny personal och 
fördjupning i aktionsforskning för befintlig personal 

a) Pågår 

► Barngruppernas storlek a) Arbeta med kompetenshöjande insatser kopplade till 
planering och struktur för att i viss mån möjliggöra 
mindre barngrupper utan statsbidrag 

b) Fortsatt arbete med tidiga insatser 

a-b) Pågår 
 
 
 

► Brist på förskollärare a) Fortsatt arbete med attraktiv arbetsplats a) Pågår 

► Ökad kvalitet i underlaget för uppföljning och analys 
Förskolans arbete med att öka kvaliteten i underlaget för uppföljning och analys beskrevs och 
förklarades i Mål och resultat 2020, och vidareutvecklades i Lärandeprocesser 2021, med 
betoning på likvärdighet i rollfördelning och systematisk dokumentation. Här lyftes flera 
aspekter, såsom likvärdig fördelning vid rekrytering och stärkt mätbarhet i det kvalitativa 
underlaget. Fokus har legat på ett målinriktat arbetssätt, något som skrevs fram och 
förtydligades i och med Lpfö184. En viktig förändring i läroplanen var framskrivningen av 
förskollärares roll i planerandet och uppföljningen av barns utveckling mot läroplansmålen. 
Samtliga roller i förskolan har ett ansvar att arbeta mot målen, (förskollärare, barnskötare och 
övrig personal), men förskollärare har i sin yrkesprofession ett särskilt ansvar. Precis som det 
beskrevs i Mål och resultat 2020 har förskolan som verksamhet redan ett välförankrat 
arbetssätt för att kollegialt belysa och reflektera över arbetsprocesserna, med dialogforum på 
olika nivåer. Den utmaning som kvarstår beskrevs delvis i Lärandeprocesser 2021, om 
systematisk dokumentation. Här konstaterades det att enheterna hade kommit olika långt i 
arbetet. En annan utmaning var svarsfrekvensen i GR:s Vårdnadshavarenkät5 som utgör en del 
av resultatunderlaget. Här bedömer verksamheten att arbetet behöver pågå inom enheterna, i 
kontakten med hemmen, för att betona vikten av enkätens resultat för verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete.  

I årets kvalitetsdialog och analys bedömdes därför åtgärd (a-b) kvarstå, och reviderade 
åtgärder har tagits fram för det fortsatta arbetet.  

► Aktionsforskningens systematik och kontinuitet 
Förskolan har flera olika professionshöjande arbetsprocesser igång, som utgår från 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Mest utbrett och utmärkande är verksamhetens 
arbete med aktionsforskning som en kvalitetshöjande modell. Detta arbete har beskrivits och 

 
3 I Trygghet och trivsel 2021 finns ytterligare aspekter med, kring skillnader mellan pojkar och flickor och andel 
Vet ej svar. Detta följs upp i Trygghet och trivsel 2022.  
4 Läroplanen för förskolan (Lpfö18). Länk: Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (skolverket.se), hämtad 2021-10-19. 
5 Göteborgs Regionens (GR) regiongemensamma enkät för vårdnadshavare. Genomförs årligen. Tas fram av 
Enkätfabriken och administreras av GR. Behandlas även i tema Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. 
Urval av frågorna görs utifrån relevans för temat.   

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
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förklarats i tidigare rapporter6. I Lärandeprocesser 2021 adresserades utmaningen med att 
introducera ny personal i aktionsforskning, samt fördjupa kunskaperna hos befintlig personal. 
Då som nu upplever verksamheten ett behov av att stärka kopplingen mellan 
aktionsforskningsresultaten och verksamhetens utvärdering och analys av undervisningen i 
förhållande till förskolans läroplansmål. Aktionsforskningsarbetet innefattar en stor del av den 
systematiska dokumentation som verksamheten önskar att utveckla vidare, för att kunna 
synliggöra lärande och utveckling hos barnen. Åtgärd (a) har genomförts under perioden och 
kommer att fortsätta under hela SKA-perioden.  

En annan professionshöjande arbetsprocess har varit Lekresponsiv undervisning som 
genomförts på några förskolor i samarbete med Göteborgs universitet (GU).7 Under SKA-
perioden har projektet spridits till fler enheter och kommer att fortsätta under hela den 
aktuella perioden.  

► Barngruppernas storlek 
I kvalitetsanalysen konstaterade verksamheten att förskolans ledningsgrupp idag har en 
implementerad rutin att gemensamt se över data, för att fördela och rekrytera personal och 
kompetens utifrån hela verksamhetens behov. Detta bidrar till att verksamheten inte längre är 
lika beroende av statsbidraget för mindre barngrupper8 i likvärdighetsarbetet. I Mål och 
resultat 2020 och Lärandeprocesser 2021 beskrevs hur verksamheten adresserat utmaningen 
med att bevara de positiva effekterna från statsbidragen, genom spridning av goda exempel, 
kunskap och erfarenhet. Verksamheten upplever att de har blivit bättre på att organisera för 
mindre barngrupper, vilket påverkar utbildningen och undervisningens kvalitet. På 
processnivå påverkar mindre barngrupper flera aspekter av utbildningen och undervisningen. 
En högre personaltäthet medför en större möjlighet att planera, driva och genomföra 
undervisning i mindre barngrupper. Barnen får ett större talutrymme och mer tid med 
pedagog, vilket har en positiv påverkan på den personliga utvecklingen generellt och 
språkutvecklingen i synnerhet. En högre personaltäthet skapar mer utrymme för kartläggning 
av vad som bör prioriteras i utvecklingsarbetet. I resultatunderlaget har antal barngrupper ökat 
med sju sedan föregående period och antal barn med 17 (se figur 1.1). Personaltätheten har 
ännu inte förändrats i positiv riktning (se figur 1.3). Mätperioden avser hösten och 
personaltätheten är, precis som barnantal, alltid störst på våren för förskolan. Likaså är 
åtgärden likvärdighetsfördelning utifrån socioekonomiskt index en nyimplementerad åtgärd, 
vars effekter inte visar sig fullt ut i årets statistik. Det återstår därför att se om strategier och 
ökade andel statsbidrag för mindre barngrupper medför en ökad personaltäthet.  

Verksamheten bedömer således att åtgärd (a) är genomförd och har givit positiv effekt i 
arbetet med att organisera och arbeta för ökad likvärdighet. Men verksamheten bedömer 
samtidigt att åtgärd (a) hänger ihop med åtgärd (b) kring Tidiga insatser, som behöver 
fortsätta att utvecklas och spridas i verksamheten genom kompetenshöjande insatser och 
utveckling av organisationsstrategier på ledningsnivå. Utmaningen Barngruppernas storlek 

 
6 Det går att läsa mer om genomförda insatser under SKA-perioden kring aktionsforskning, i Lärandeprocesser 
2021. 
7 Mer information om arbetet med Lekresponsiv undervisning ges i Trygghet och trivsel 2021.  
8 Länk: Statsbidrag för mindre barngrupper 2021 - Skolverket, hämtad 2021-11-06.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-mindre-barngrupper-2021
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revideras och inkorporeras i arbetet med Tidiga insatser, vilket går att se under rubriken 
Identifierade utmaningar och planerade åtgärder. 

► Brist på förskollärare 
I tidigare rapporter har verksamhetens strategi Attraktiv arbetsplats beskrivits9. Syftet har 
varit att säkerställa en god kompetensförsörjning och fördelning mellan enheterna efter 
förutsättningar och behov. Arbetet har pågått och utvecklats under hela SKA-perioden och 
kommer fortsätta under hela den aktuella perioden. På ledningsnivå har den terminsvisa 
gemensamma personalplaneringen och gemensamma rekryteringar för barnskötare, 
förskollärare och karriärtjänster genomförts. Förskolan har en tydligt uttalad ambition att 
rekrytera fler förskollärare. Olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och 
personalen har fått möjlighet att ta ut tid för inläsning av aktuell forskning. Ett exempel på 
kompetensutvecklingsinsatser är verksamhetens veckovisa nätverksträffar. Syftet med 
träffarna är att främja personalens kompetens och profession genom utbildningsinsatser. 
Nätverksträffarnas innehåll tas fram i samverkan med personalen utifrån upplevda behov och 
personalen väljer sedan själva vad de ska gå på. Varje utbildningsinsats omfattar cirka tre 
tillfällen. Inför höstterminen 2021 har utbudet utvidgats och förstärkts. Här nedan följer 
exempel på höstens utbildningsinsatser: 

- Lågaffektivt bemötande (Centrala barn och elevhälsan) 
- Aktionsforskning, både introduktion och fördjupning 
- Trygghet i anmälningsförfarandet (IFO) 
- Professionsutveckling för barnskötare 
- Ledarskap för förskollärare 
- Didaktikutveckling Naturvetenskap (Molekylverkstaden) 

Som lyfts i resultatunderlaget har andel obehörig personal mer än halverats under perioden 
och andel förskollärare ökat (se figur 1.5). Samtidigt ser verksamheten fortsatta utmaningar 
kring kompetensförsörjningen. Åtgärd (a) bedöms således fortgå, trots att flera aktiviteter 
redan genomförts.   

Underlag 
Förskolans underlag utgår från ett likvärdighetsperspektiv där strukturella förutsättningar lyfts 
genom olika statistiska indikatorer, exempelvis barnantal och personaltäthet. Processkvalitet 
undersöks genom GRs Vårdnadshavarenkät, samt verksamhetens kvalitativa observationer, 
analyser och bedömningar av lärandet, exempelvis genom aktionsforskningsprocesser och 
dokumentation i Unikum. Förskolan har en särart som utbildningsform och ska inte, och bör 
inte, genomföra några summativa bedömningar av individuella barn och deras kunskaper. 
Istället sker en övergripande utvärdering/analys av utbildningens och undervisningens 
kvalitet, samt barnens progression i förhållande till läroplansmålen – i kvalitetssäkrande och 
kvalitetsutvecklande syfte. Nytt för i år är att SKR för första gången publicerat Öppna 

 
9 Strategin Attraktiv arbetsplats innefattar kompetenshöjande insatser för befintlig personal, marknadsföring, ett 
hälsofrämjande och hållbart ledarskap, samverkan med fackliga representanter etcetera.    
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jämförelser – Förskola10. Årets rapport lyfter fram ett urval från den statistiken. Mätperioden 
avser, (om inte annat anges), 15 oktober 2020 till 15 oktober 2021. 

Nulägesanalys 
I förskolans kvalitetsanalys framkom fyra områden som knyter samman nulägesbilden med 
identifierade utmaningar och det var: 

› Utveckla och bevara strategier och förutsättningar för Tidiga insatser 
› Arbeta för god kompetensförsörjning; hög andel förskollärare och likvärdighet mellan 

enheterna 
› Stärka ett målinriktat arbetssätt utifrån läroplanens mål och riktlinjer (Lpfö18) 
› Stärka och förankra en vetenskaplig attityd för utveckling och lärande 

 

Utveckla och bevara strategier och förutsättningar för Tidiga insatser 
Tidiga insatser innefattar flera olika aspekter och åtgärder, med det gemensamma syftet att 
möjliggöra god och kompetent personalnärvaro för varje barn. För att skapa goda 
förutsättningar och ge det stöd och stimulans som varje barn har rätt till, arbetar verksamheten 
med mindre barngrupper. På organisationsnivå handlar det om att strukturera och möjliggöra 
för mindre barngrupper Skolverkets riktvärden11  och förskolans behov. Statsbidraget 
påverkar möjligheten att organisera för mindre barngrupper, bland annat genom att finansiera 
ökad personaltäthet. Inför 2022 kommer statsbidraget för mindre barngrupper att förändras 
och slås samman till statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan12. Bidraget 
kommer då i hög grad att baseras på socioekonomisk viktning (50%). Det är i nuläget oklart 
hur detta kommer att påverka möjligheten för verksamheten att få beviljat statsbidrag 2022. I 
Lärandeprocesser 2021 utstakade verksamheten målet att utveckla egna metoder och 
strategier för att utifrån socioekonomiskt index, personaltäthet, samt antal barn per barngrupp, 
kartlägga enheter med stora behov. Verksamheten använder nedanstående organisationstabell 
i likvärdighetsarbetet och då specifikt i arbetet med Tidiga insatser - mindre barngrupper. 
Tabellen visar förändringar mot föregående mätperiod och vilka förskolor som fått beviljat 
statsbidrag för mindre barngrupper. 

 
  

 
10 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Öppna jämförelser – Förskola. Länk: 7585-904-0.pdf (skr.se), 
hämtad 2021-10-15. 
11 Skolverket rekommenderar barngrupper om 6–12 barn för åldern 1-3 år och 9-15 barn för åldern 4-5 år. 
12 Förordning (2021:848). Informationslänk: Nytt samlat förskolebidrag för mindre barngrupper och ökad 
kvalitet - Regeringen.se hämtad (2021-10-20). 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-904-0.pdf?issuusl=ignore
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/nytt-samlat-forskolebidrag-for-mindre-barngrupper-och-okad-kvalitet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/nytt-samlat-forskolebidrag-for-mindre-barngrupper-och-okad-kvalitet/
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(Tabell) Figur 1.1: Samlingstabell Organisation13  

Kommentar: Siffrorna är avrundade till närmsta heltal. Förändring mot föregående mätperiod visas inom parantes innan 
aktuellt värde, (-x): sänkt värde, (x): ökat värde, ingen parantes: oförändrat värde. Blåmarkerade förskolor har beviljats 
statsbidrag för mindre barngrupper. Socioekonomiskt indexvärde utgår från SCB:s mätning (senast tillgänglig information är 
från 2019). DBV Jörlanda och Stora Höga förskola finns inte med i tabellen i år.  

Föregående mätperiod hade fem förskolor beviljats statsbidrag; Bergsvägen, Brudhammar, 
Ekenäs, Hasselbacken och Kristinedal. Resultatet visar att antal barngrupper ökat med sju 
sedan föregående period, vilket delvis är ett led i arbetet med mindre barngrupper. 
Brudhammar har vuxit genom hopslagning med Nytorpshöjds förskola. Hasselbackens 
förskola kommer att stängas sommaren 2022 och därför har man inte fyllt på, efter att barnen 
gått över till förskoleklass (F-klass). Spekeröd har öppnat en till avdelning. Precis som 
föregående mätperiod har samtliga barn fått en förskoleplats inom lagstadgade fyra 
månader15. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade för första gången Öppna jämförelser – 
Förskola. Rapporten finns tillgänglig både som nationell- och kommunspecifik information. 
För Stenungsunds kommun presenterades tre diagram; andel förskollärare, personaltäthet och 
förskollärartäthet16. Varje diagram hade satts i relation till socioekonomiskt index17 för att 

 
13 Statistiken tas fram av verksamheten. Nytt för 2021: Andel förskollärare och Antal barn med annat modersmål än svenska. 
Andel förskollärare definition: Andelen anställda inom förskola med heltidstjänster som har förskollärarexamen i kommunal 
regi. Källa: Skolverket, (Kolada N11043). I tabellen används begreppet barngrupper. Avdelning och barngrupper är inte 
samma sak. Verksamheten använder båda begreppen i organisationsarbetet, men begreppet avdelning används inte längre 
officiellt eller statistiskt. Då används istället begreppet barngrupper. Avdelning refererar till ett beslutat snitt på 18 barn per 
avdelning, där antal avdelningar gånger snittet utgör hustalet.   
14 Aktuellt socioekonomiskt index och dess bakgrundsvariabler förklaras vidare i fotnot nr.17. 
15 I enlighet med Skollag (2010:800) kap 8. 14§. 
16 Länk Öppna jämförelser – Förskola 2020, Stenungsunds kommun: 
https://studios.statisticon.se/oj/forskola/Data/pdf/Stenungsund.pdf, hämtad 2021-10-15. 
17 Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram en modell för 
socioekonomiskt index. Bakgrundsvariablerna som används är föräldrars utbildningsnivå, föräldrar som är nyligen 
invandrade eller har okänd bakgrund, ekonomiskt bistånd och föräldrarnas inkomst. I modellen har varje kommunal 
förskoleenhet fått ett socioekonomiskt indexvärde som räknats fram utifrån bakgrundsvariablerna, det vill säga de inskrivna 

Förskola Hustal Antal barn Antal 
barngrupper 

Genomsnitt 
barn/grupp 

Schemalagd 
tid/barn 

Andel (%) 
förskol-
lärare 

Socio- 
ekonomiskt 
indexvärde 

(HT19)14 

Antal barn 
med annat 
modersmål 
än svenska 

Anrås 100  (+1) 99 (+2) 7 (-6) 14 (-1) 33 h 55% 89 5 
Bergsvägen (-18) 72  72 (-4) 4 (+9) 18 (+6) 31 h  48% 30 21 
Brudhammar 180  (+33) 178 (+1) 14 (+2) 13 (-6) 30 h  42% 35 45 
Ekenäs 72  (+7) 68 6 (+1) 11 (+2) 31 h  43% 66 8 
Getskär 72  (-1) 69 (+2) 6 (-6) 12 (+2) 33 h  47% 90 2 
Hallerna (-8) 72  (+1) 72 (+2) 6 (-1) 17 (+2) 32 h  43% 64 9 
Hasselbacken (-40) 50  (-17) 50 (-2) 3 (+4) 17 (+2) 27 h  36% 2 34 
Jörlanda 72  (-8) 58  4 (-2) 15 (-2) 32 h  57% 90 5 
Kristinedal 72  72 (-1) 4 (+4) 18 (+3) 30 h  53% 32 25 
Kyrkenorum 144  (+3) 143 (+2) 10 (-4) 14 (+4) 34 h  39% 73 12 
Spekeröd 154  (+11) 121 (+2) 8 (-3) 15 (+4) 34 h  39% 74 12 
Trollbacken 72 (+3) 68 (+2) 6 (-5) 11 (+6) 34 h  28% 42 5 
Ucklum 40 (+3) 40 (+1) 3 (-6) 13  28 h  50% 40 6 
Summa (-84) 1172 (+17) 1110 (+7) 81 14 (+1) 31 h  - - 189 

https://studios.statisticon.se/oj/forskola/Data/pdf/Stenungsund.pdf
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fungera som analysstöd till verksamheten i likvärdighetsarbetet. Rapporten baserades på 
värden från 2020. I och med att kommunen har mer aktuella värden för 2021 har egna 
diagram tagits fram för att kunna visa en mer uppdaterad bild.  

Figur 1.2: Andel (%) förskollärare18, i relation till socioekonomiskt index 

 
Kommentar: Varje punkt representerar en kommunal förskola. Y-axeln visar andel förskollärare. X-axeln visar 
förskolornas socioekonomiska indexvärde. Ett högt indexvärde innebär en socioekonomiskt starkare bakgrund. 
Det gula strecket avser riksgenomsnittet för alla kommunala förskolor som år 2020 var (43%), vilket är den 
senast tillgängliga statistiken. Det blåa strecket är en trendlinje (regressionslinje) som visar sambandet mellan 
andel förskollärare och socioekonomiskt index. Trenden följer riket; andel förskollärare i Stenungsunds kommun 
är högre på förskolor med stark socioekonomisk sammansättning. För Stenungsunds kommunala förskolor som 
helhet går det att utläsa en ökad andel förskollärare jämfört med föregående år; från (38%) till (44%). 
Stenungsunds kommun ligger över riksgenomsnittet avseende andel förskollärare.  

  

 
barnens socioekonomiska bakgrund. Indexvärdet ligger i intervallet 0–100. Ett högt indexvärde innebär i detta fall en 
socioekonomiskt starkare bakgrund. Siffrorna är från 2019, vilket är det senast tillgängliga. 
18 Definition: Andelen anställda inom förskola med heltidstjänster som har förskollärarexamen i kommunal regi. Källa: 
Skolverket, (Kolada N11043). 
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Figur 1.3: Personaltäthet19, i relation till socioekonomiskt index 

 
Kommentar: Varje punkt representerar en kommunal förskola. Y-axeln visar hur personaltätheten ser ut på förskolorna. X-
axeln visar förskolornas socioekonomiska indexvärde. Ett högt indexvärde innebär en socioekonomiskt starkare bakgrund. 
Det gula strecket avser riksgenomsnittet för alla förskolor (kommunala och fristående) som år 2020 var (5,2), vilket är den 
senast tillgängliga statistiken. Det blåa strecket är en trendlinje (regressionslinje) som visar sambandet mellan personaltäthet 
och socioekonomiskt index. Trenden går i motsatt riktning än riket; personaltätheten i Stenungsunds kommun är högre på 
förskolor med stark socioekonomisk sammansättning. För Stenungsunds kommunala förskolor som helhet går det att utläsa 
en minskad personaltäthet jämfört med föregående år; från (4,4) till (5,1) barn per personal. Stenungsunds kommun ligger i 
paritet med riksgenomsnittet avseende personaltäthet.  

Figur 1.4: Förskollärartäthet20, i relation till socioekonomiskt index 

 
Kommentar: Varje punkt representerar en kommunal förskola. Y-axeln visar hur förskollärartätheten ser ut på förskolorna. 
X-axeln visar förskolornas socioekonomiska indexvärde. Ett högt indexvärde innebär en socioekonomiskt starkare bakgrund. 
För Stenungsunds kommunala förskolor som helhet är siffran (9,0) barn per förskollärare. Det blåa strecket är en trendlinje 
(regressionslinje) som visar sambandet mellan förskollärartäthet och socioekonomiskt index. Trenden följer riket; 
förskollärartätheten i Stenungsunds kommun är högre på förskolor med stark socioekonomisk sammansättning. 

 
19 Definition: Personaltäthet; antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. I 
antalet heltidstjänster har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal) räknats om till 
heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp har medräknats. Avser 
förskolor i kommunal regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket, (Kolada: N11010). 
20 Definition: Andelen anställda inom förskola med heltidstjänster som har förskollärarexamen i kommunal regi. Källa: 
Skolverket, (Kolada N11043). SKR och Kolada använder sig av förskollärare med förskollärarlegitimation. Definitionen blir 
missvisande då flera enheter har anställda förskollärare som inväntar sin legitimation. Därför saknas jämförelser mot riket.  
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I figur 1.2 och 1.4 visar diagrammens regressionslinjer (de blå strecken), att förskoleenheter i 
Stenungsunds kommun med socioekonomiskt svagare sammansättning på barngrupperna, har 
en lägre andel förskollärare och förskollärartäthet. Trenden ser likadan ut i riket21. SKR drar 
slutsatsen att det oftast upplevs svårare att rekrytera utbildad personal, i synnerhet 
förskollärare, i socioekonomiskt svagare områden. Avseende personaltäthet (figur 1.3) är 
rikstrenden den omvända, att förskolor med socioekonomiskt svagare sammansättningar har 
högre personaltäthet. Här skiljer sig Stenungsunds kommun, som går i motsatt riktning.  

Av resultatet framgår det att Kristinedals- och Bergsvägens förskolor skiljer sig gentemot 
rikstrenden, genom att ha en hög andel förskollärare och förskollärartäthet, trots svagt 
socioekonomiskt indexvärde. Förskolorna har satsat på kompetens, vilket är ett led i arbetet 
med attraktiv arbetsplats och mindre barngrupper. Båda förskolorna har dock lägre 
personaltäthet, vilket för Bergsvägens förskola skulle kunna förklaras genom att de inte har 
haft beviljat statsbidrag i år för mindre barngrupper. Nationellt finns det ett samband mellan 
beviljat statsbidrag och ökad personaltäthet. Kristinedals förskola har haft beviljat statsbidrag 
i år och i diagrammet ovan (figur 1.3) visas en högre personaltäthet än Bergsvägens förskola, 
men inte i den utsträckning som rikstrenden kopplat till socioekonomiskt index förutspår.  

Arbeta för god kompetensförsörjning; hög andel förskollärare och likvärdighet mellan 
enheterna 
Figur 1.5: Andel behörig och obehörig personal HT21, med jämförelser mot HT20 och riket22 

 
Kommentar: Från vänster till höger: Stenungsund 2020, Stenungsund 2021, Riket 2020 (vilket är senast 
tillgänglig statistik). 
Kompetensförsörjningen är ett led i förskolans likvärdighetsarbete och arbetet med Attraktiv 
arbetsplats. I ovanstående cirkeldiagram visas andel behörig och obehörig personal i 
Stenungsunds kommun, jämfört med riket. Resultatet visar en markant skillnad från 
föregående mätperiod, med mer än en halvering av obehörig personal. Verksamheten har ökat 
både andel förskollärare och barnskötare.  

 

 
21 Förskola 2020, Öppna jämförelser, s.36. 
22 Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi andel (%) (Kolada N11043) + 
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%), (Kolada 
N11049). 
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Stärka ett målinriktat arbetssätt utifrån läroplanens mål och riktlinjer (Lpfö18) 
Under årets kvalitetsdialog gjordes en nulägesanalys över arbetet och ytterligare 
utvecklingsbehov identifierades. Behoven berörde olika aspekter, såsom;  

› kunskap och ledarskap (som medvetet genomsyrar läroplansmålen i varje handling),  
› rollfördelning, och  
› verktyg för dokumentation, kartläggning och analys.  

Avseende kunskap och ett läroplansmedvetet ledarskap ser verksamheten behov av att 
fortsätta utveckla kompetensutvecklingsinsatser riktade mot läroplansmålen och 
undervisningen i förskolan. Detta är ett viktigt steg för att utveckla och säkerställa att både ny 
och befintlig personal förstår och arbetar målinriktat, tillsammans, mot läroplansmålen. Ett 
led i detta är att synliggöra det målinriktade arbetet på enheterna, där de prioriterade målen på 
varje enhet kan fungera som stöd. Personalens kunskap och förståelse är central, då den 
påverkar handlingar utifrån teoretiska antaganden om undervisning. I kvalitetsanalysen lyfter 
rektorerna vikten av att undervisning inte endast sker vid specifika tidpunkter, utan även vid 
rutinmässiga situationer, såsom påklädning och matstund. Dessa spontana 
undervisningssituationer kräver en medveten insikt i läroplansmålens intentioner och 
rektorerna ser ett behov av att reflektera mer kring detta på enheterna. Utöver detta upplever 
verksamheten att det i nuläget existerar en snedfördelning i målarbetet, där omsorgs-, 
demokrati- och fostransuppdraget ges en större plats, än kunskapsuppdraget. Verksamheten 
önskar därmed ett ökat fokus på kunskapsuppdraget i både reflektionerna och i 
dokumentationens målkopplingar.  

Avseende rollfördelning arbetar verksamheten aktivt med att stärka personalen i det 
gemensamma arbetet, oavsett roll, samt se över fördelningen av roller bland förskolorna. Likt 
skolsverige i stort har mellanledande funktioner fått en ökad betydelse inom organisationen, 
med ansvarsposter och karriärtjänster, såsom förste förskollärare. Funktionernas uppdrag ses 
över och utvecklas för att kunna stärka progressionen av det målinriktade arbetssättet i 
verksamheten.  

Som tidigare rapporter lyft finns det flera utmaningar med hur man kan dokumentera och 
mäta barns progression mot läroplansmålen. Denna fråga är inte unik för Stenungsunds 
kommun, utan av nationellt intresse. Frågan adresserades nyligen i Öppna jämförelser – 
Förskola 2020, där delar ur skolmyndigheternas rapport presenterades23. Under 
kvalitetsdialogen berättade flera enheter om, och gav exempel på, barns lärande och 
utveckling. För pedagogerna är detta en levande process, som i arbetet är tydligt och visuellt. 
Utmaningen är att på ett systematiskt och likvärdigt sätt dokumentera och mäta progressionen, 
för att få bra underlag i analyserna kring likvärdighet och kvalitetssäkring/-utveckling. 
Verksamheten upplever därmed ett fortsatt utvecklingsbehov av att säkerställa systematik och 

 
23 De skolmyndigheter som här avses är Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fokus i rapporten låg på likvärdighetsarbete och lyfte fram fyra centrala 
delar; tillitsbaserat förhållningssätt (genom kvalitetsdialoger på olika nivåer i styrkedjan), skattningar av 
kvalitet, systematisk dokumentation och vårdnadshavarenkäter. Bortsett från skattningar av kvalitet ligger 
delarna i linje med hur sektorn och förskolan arbetar. (De skattningsverktyg som omnämns är det internationella 
kvalitetsinstrumentet ECERS 3, Skolverkets självskattningsverktyg BRUK och SKR:s kvalitetsmodell KARTA). 
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likvärdighet i dokumentationen. En del i detta är den digitala dokumentation som sker via den 
gemensamma plattformen Unikum.  

Verksamheten genomför årligen Göteborgsregionens (GR) regiongemensamma 
vårdnadshavarenkät. Resultatet följs upp och kopplas till olika SKA-teman utifrån innehåll 
och relevans, framför allt tema Mål och resultat och Trygghet och trivsel. Enkäten genomförs 
under våren, mellan januari och februari24. Svarsfrekvensen ökade från 53%-60% jämfört med 
föregående år. Frågorna sammanfattas i ett snittvärde på skalan noll till fem. Resultatet visade 
att Stenungsunds kommun följer GR i stort för frågeområdet Omsorg, utveckling och lärande, 
alternativt ligger Stenungsund lite högre på ett par frågor (framför allt kring matematik, 
teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling). Skillnaden var marginell mellan hur 
vårdnadshavare till pojkar respektive flickor svarat. Vårdnadshavare till pojkar svarade någon 
procentsats lägre på samtliga frågor inom området. Jämfört med föregående år har snittvärdet 
ökat på samtliga frågor för Stenungsunds kommuns förskolor, utom kring digitala verktyg. 
Den frågan hade en hög andel Vet ej svar, (32%). Avslutningsvis kan sägas att Stenungsunds 
kommun hade bättre helhetsomdöme än GR i stort. 

Figur 1.6: Göteborgsregionens (GR) regiongemensamma enkät för vårdnadshavare VT2021 

 

 
24 Årets vårdnadshavarenkät genomfördes 18 januari – 21 februari. 
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Kommentar: Personer som svarat "vet ej" är exkluderade ur medelvärdet. 

Utöver svarsfrekvensen problematiserade verksamheten variationen i vårdnadshavarnas insyn 
och förståelse för förskolans verksamhet. Här lyftes dialogen mellan Förskola-Hem som en 
central del. Samtidigt bedöms andra faktorer spela in, som inte endast berör förskolans 
arbetssätt och kommunikation. Ensamt utgör inte indikatorn ett bra mått för att återspegla 
verksamheten. Sammantaget är triangulering25 viktigt, för en god inramning och helhetsbild. 

Stärka och förankra en vetenskaplig attityd för utveckling och lärande 
Utöver professionshöjande arbetsprocesser har verksamheten utvecklat sin 
personalorganisation i form av mellanledande funktioner, såsom processledare och förste 
förskollärare. Verksamheten har även tillsatt en övergripande position – 
verksamhetsutvecklare, som bland annat fungerar som samordnare för förste förskollärarna. 
Ett syfte har varit att utveckla och driva utbildning och undervisning, samt stärka förskolornas 
vetenskapliga grund. I kvalitetsanalysen diskuterade verksamheten behovet att samtala vidare 
om hur mellanledande funktioner kan tolkas och användas som nyckelroller i det kollegiala 
professionsutvecklingsarbetet. Ett led i detta var förslaget om att låta förste förskollärarna ta 
ett större ansvar för att driva och delge aktuell forskning på enheterna. Verksamheten har som 
målbild att utveckla och förankra en vetenskaplig attityd som genomsyrar enheternas arbete.  

  

 
25 Triangulering används här i betydelsen; att använda olika metoder och indikatorer för att mäta samma sak. 
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Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån den samlade resultatbilden har verksamheten identifierat aktuella utmaningar och tagit 
fram/planerat åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. För förskolan 
följer utmaningarna rubriceringarna från nulägesanalysen. 

► Utveckla och bevara strategier och förutsättningar för Tidiga insatser 
I kvalitetsdialogen och analysen såg verksamheten ett fortsatt behov av att utveckla arbetet 
med Tidiga insatser, vilket förklarades i uppföljningen av tidigare utmaningar och åtgärder. 
Verksamheten kommer att se över de utbildningsinsatser som genomförs som ett led i 
Attraktiv arbetsplats, för att fortsätta utveckla verksamhetens kunskaper kring Tidiga insatser. 
Resultatuppföljning kommer ske främst mot figur 1.1-1.4 i Mål och resultat 2022. Processen 
följs upp under Lärandeprocesser 2022. 

► Arbeta för god kompetensförsörjning; hög andel förskollärare och likvärdighet mellan 
enheterna 
Som förklarades i uppföljningen av tidigare utmaningar och åtgärder bedömer verksamheten 
att utmaningen kring kompetensförsörjningen kvarstår. Arbetet med Attraktiv arbetsplats har 
många beröringspunkter med arbetet kring Tidiga insatser. Under perioden planerar 
verksamheten att fortsätta arbetet med Attraktiv arbetsplats och strategier för likvärdig och 
behovsanpassad kompetensförsörjning. Resultatuppföljning kommer att ske främst mot figur 
1.2 och 1.5 i Mål och resultat 2022. 

► Stärka ett målinriktat arbetssätt utifrån läroplanens mål och riktlinjer (Lpfö18) 
För att adressera utmaningen har verksamheten identifierat tre aspekter som förklarades i 
nulägesanalysen; kunskap och ett läroplansmedvetet ledarskap, rollfördelning och verktyg för 
dokumentation, kartläggning och analys. Utifrån dessa tre aspekter har sex åtgärder tagits 
fram/planerats för att stärka ett målinriktat arbetssätt. Uppföljning kommer främst att ske som 
processuppföljning under Lärandeprocesser 2022. En central del i utmaningen är att hitta sätt 
att visualisera resultaten från de systematiska dokumentationerna, exempelvis från 
aktionsforskningsprocesserna, så att de kan utgöra ett kvalitativt underlag i analyserna över 
enheterna, kopplat till målen i förskolans läroplan. 

► Stärka och förankra en vetenskaplig attityd för utveckling och lärande 
Verksamheten har som målbild att utveckla och förankra en vetenskaplig attityd som 
genomsyrar enheternas arbete. För att lyckas med detta har verksamheten planerat fyra 
åtgärder. De första tre är förlängningar av pågående professionshöjande arbetsprocesser och 
den fjärde syftar till att hålla verksamheten ajour med aktuell vetenskap och beprövad 
erfarenhet, genom nyckelroller och uppdrag. Uppföljning kommer att ske som 
processuppföljning under Lärandeprocesser 2022.  
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Utmaningar Åtgärder Analyseras i 
temaområde 

Eventuell 
kommentar 

► Utveckla och bevara 
strategier och 
förutsättningar för 
Tidiga insatser 

• Utveckla strategier för mindre barngrupper, 
som är tydliga och begripliga utifrån varje 
enskild förskolas behov och förutsättningar 

• Fortsatt arbete med kompetenshöjande 
insatser kopplade till tidiga insatser 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

 

► Arbeta för god 
kompetens-
försörjning; hög 
andel förskollärare 
och likvärdighet 
mellan enheterna 

• Fortsatt arbete med attraktiv arbetsplats och 
strategier för likvärdig och behovsanpassad 
kompetensförsörjning 

Mål och resultat 
2022 

 

► Stärka ett målinriktat 
arbetssätt utifrån 
läroplanens mål och 
riktlinjer (Lpfö18) 

• Kompetenshöjande insatser riktade mot 
undervisning i förskolan, med särskilt fokus 
på läroplansmålen 

• Synliggöra det målinriktade arbetet på 
enheterna 

• Ett ökat fokus på kunskapsuppdraget i 
enheternas och verksamhetens reflektioner, 
samt i dokumentationens målkopplingar 

• Översyn av mellanledande funktioner och 
roller, kopplat till behov och likvärdig 
fördelning  

• Stärka systematiken och likvärdigheten i 
dokumentation och kartläggning 

• Arbeta för ökad svarsfrekvens i GR:s 
Vårdnadshavarenkät 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

 

► Stärka och förankra 
en vetenskaplig 
attityd till utveckling 
och lärande 

• Fortsatta introduktioner i aktionsforskning 
för ny personal och fördjupning i 
aktionsforskning för befintlig personal 

• Stärka kopplingen mellan 
aktionsforskningsresultaten och 
verksamhetens utvärdering och analys av 
undervisningen i förhållande till 
läroplansmålen  

• Fortsatt arbete med Lekresponsiv 
undervisning 

• Hålla verksamheten ajour med aktuell 
vetenskap och beprövad erfarenhet 

Lärandeprocesser 
2022 
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Grundskolan 
Grundskolorna i Stenungsunds kommun består av tretton skolenheter som är geografiskt 
utspridda över kommunen. I verksamhetens arbete med Mål och resultat har fokus legat på 
analys av varje enskild enhet. Alla skolenheter har identifierat egna utmaningar och åtgärder 
med utgångspunkt i genomförda analyser, utifrån enhetsspecifika underlag. I 
huvudmannarapporten lyfts enhetsspecifika exempel, men fokus ligger på övergripande 
utmaningar och åtgärder som planeras för hela eller delar av verksamheten. 

Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 
Utmaningar Åtgärder Status 

► Bedömning och 
användning av 
bedömningsstöd  

► Lärares kompetenser för 
att analysera 
kunskapsresultat och 
använda detta för 
utveckling av 
undervisning 

a) Uppföljning av användning av 
bedömningsstöd två gånger under året 

b) Kompetensutveckling för lärare i att göra 
bedömningar och använda 
bedömningsstöd  

c) Kompetensutveckling för lärare i att 
analysera kunskapsresultat kopplat till 
utveckling av undervisning 

d) Utbildning av förstelärare och 
nyckelpersoner i SKA i aktionsforskning, 
och handledning av kollegor i 
aktionsforskning, för att utveckla lärares 
förmåga att analysera och utveckla den 
egna undervisningen  

a) Genomförd 
 
b-d) Pågår 
 

► Frånvaro a) Revidering av och fortsatt arbete med 
Rutiner för närvaroarbete 

a) Pågår 

► Kunskapsresultat på 
Kopperskolan 

a) Uppföljning av lokala åtgärder för ökning 
av kunskapsresultat på Kopperskolan  

a) Genomförd 
 

► Kompetensförsörjning  a) Verksamhetsövergripande 
personalplanering 

a) Genomförd 

► Bedömning och användning av bedömningsstöd. Lärares kompetenser för att analysera 
kunskapsresultat och använda detta för utveckling av undervisning  
Under SKA-perioden har åtgärder kopplade till bedömning och användningen av 
bedömningsstöd genomförts, både lokalt på enheterna och på verksamhetsnivå. Syftet med 
åtgärderna har framför allt varit att åtgärda de brister som verksamheten såg i Mål och resultat 
2020, genom att förtydliga såväl uppmaningar som krav på att använda de nationella 
bedömningsstöden, som är obligatoriska i förskoleklass och årskurs 1. De nationella 
bedömningsstöden är en del av Läsa, skriva, räkna garantin26 och åtgärden är därmed ett led i 
att säkerställa att samtliga elever som är i behov av tidiga insatser får det. Analysen av vilka 
bedömningsstöd lärarna använt sig av vid bedömning visade, likt föregående år, att det 
kvarstår en otydlighet och otrygghet i att använda de nationella bedömningsstöden. 

 
26 För mer information om Läsa, skriva, räkna garantin, se Skolverkets hemsida. Länk: Läsa, skriva, räkna – 
garanti för tidiga insatser - Skolverket, hämtad 2021-10-23. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser
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Verksamheten kommer därför gå igenom vilka bedömningsstöd som finns i Unikum, och 
arbeta vidare med kompetensutveckling för lärare i att använda bedömningsstöd och göra 
bedömningar.  

Gemensamt för de allra flesta enheter har varit arbetet med att utveckla differentierad 
undervisning, för att bättre kunna möta olika elevers behov. Flera av enheterna har under året 
haft mitterminskonferenser och särskilda analysdagar, där elevernas kunskapsresultat följts 
upp och analyserats. Ytterligare åtgärder som enheterna har bedrivit under året är kollegiala 
klassrumsbesök, organisering av undervisning i halvklasser, lokala ämnesnätverk, 
sambedömning i lärarlagen, schemalagd planeringstid, samt en kompetensutvecklingsinsats 
om specialpedagogik för lärande. Den påbörjade utbildningen i aktionsforskning, med 
handledning av förstelärare och nyckelpersoner i SKA, kommer att fortsätta och utvecklas, 
exempelvis genom handledning av kollegor. Utöver nämnda åtgärder har samtliga enheter 
arbetat med att utveckla den gemensamma SKA-modellen, exempelvis genom en digital 
studiedag för all personal. 

Verksamheten bedömer att utmaningen kvarstår. Åtgärd (b-d) kommer att fortgå, medan (a) 
anses vara genomförd.  

► Frånvaro  
Enheterna har fortsatt sitt närvaroarbete genom att arbeta med revidering av närvaroplanen 
och fortsatt arbete med rutiner för närvaroarbete. Utmaningen stod i fokus som egen del i 
verksamhetens kvalitetsdialoger och analyser, vilket beskrivs och förklaras vidare under 
rubrikerna Underlag och Nulägesanalys. Verksamheten bedömer att närvaroarbetet kvarstår 
som en utmaning för samtliga enheter, där fokus kommer läggas på genomgång av 
närvaroplanen och, på flera enheter, en intensifiering av skolans närvaroarbete.    

► Kunskapsresultat på Kopperskolan  
Föregående mål- och resultatanalys (2020) visade att kunskapsresultaten på Kopperskolan var 
utmärkande i kommunen. Resultaten hade sjunkit de senaste åren och det varierade stort 
mellan klasser och årskurser. Kopperskolan planerade och satte då in flera åtgärder, såsom; 
organisering av undervisningen i halvklasser, utökad timplan, en kompetensutvecklingsinsats 
för alla lärare i specialpedagogik för lärande, arbete med de nya allmänna råden gällande 
betyg och bedömning, samt resurspersoner i alla klasser för att ge lärarna möjlighet att arbeta 
med formativ bedömning och ge mer tid och stöd till eleverna. Under årets kvalitetsdialog 
berättade Kopperskolan om arbetet med enhetlig användning av bedömningsstöd, där 
målsättningen varit att skapa ett gemensamt arbetssätt, där all planering och utvärdering utgår 
från kunskapskraven och bedömningsstöden. Vidare berättade enheten om hur lärarna, med 
stöd av specialpedagogerna, jämfört och analyserat resultaten inom och mellan klasserna, 
samt mot tidigare år – i syfte att identifiera kunskapsområden där eleverna behöver stärkas. 
Utifrån analysen har undervisningen anpassats. Skolans satsning på specialpedagogik för 
lärande har gett lärarna redskap och kompetens att bättre möta eleverna och gett stöd i att 
planera, genomföra och bedöma elevernas lärande.  
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Åtgärderna upplevs ha varit framgångsrika, vilket även visar 
sig i årets mål- och resultatunderlag. Kopperskolan har ökat 
måluppfyllelsen i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa. 
Andelen elever som har nått målen i alla ämnen (årskurs 6) har 
ökat från 57,5% till 83%. I analysen framkommer det dock 
skillnader i pojkars och flickors kunskapsresultat, särskilt i 
svenska, något som Kopperskolan kommer att analysera vidare 
för att se vilka åtgärder de behöver jobba med för att bryta den 
trenden.   
 

 
► Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen ses över kontinuerligt i verksamheten. Det finns numera en struktur 
och rutin för likvärdig kompetensförsörjning och verksamhetsövergripande personalplanering. 
Stenungsunds kommun har en hög behörighetsgrad för samtliga enheter (se figur 2.14). 
Verksamheten bedömer därmed att åtgärd (a) är genomförd, men att utmaningen behöver 
bevakas. 

Underlag 
Grundskolan har använt både kvantitativa och kvalitativa underlag för att analysera; 

› elevers kunskapsresultat,  
› elevers närvaro och skolors närvaroarbete,  
› svenska som andraspråk, och 
› skolornas arbete med särskilt stöd  

Underlaget har bestått av statistik och kvalitativa analyser i fokusgruppssamtal och 
dokumentanalyser. Lärare har i fokusgruppssamtal analyserat sin egen användning av 
bedömningsstöd, bedömning och betygssättning utifrån angivna kunskapskrav i varje ämne, 
kuratorer har analyserat skolornas närvaroarbete utifrån frånvarorapportering, förstelärare på 
EFF27 har analyserat svenska som andraspråk (SVA) utifrån statistiska underlag, och 

 
27 Enheten för flerspråkighet (EFF). 
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specialpedagoger har analyserat hur skolorna arbetar med extra anpassningar utifrån 
dokumentanalyser i Unikum och åtgärder för särskilt stöd i framtagna åtgärdsprogram. 

Till kvalitetsdialogerna har rektorerna analyserat statistiskt underlag över elevers 
kunskapsresultat och närvaro, samt sammanställt underlag från lärarnas och kuratorernas 
analyser, som sedan presenterats och reflekterats över i kvalitetsdialogerna med rektorer och 
verksamhetschef. Dialogerna har dokumenterats, vilket har utgjort underlag för en 
verksamhetsövergripande analys, samtidigt som varje rektor fått med sig denna för att 
analysera vidare och fördjupa på sin enhet. Detta har sedan följts upp i gemensamma 
kvalitetsanalyser med verksamhetschef och rektorer. 

Nedan följer en mer specifik redogörelse för underlaget för respektive analysområde. 

Elevers kunskapsresultat 
I framtagandet av underlaget för lärarnas analys av sin egen bedömning och av elevers 
kunskapsresultat, har lärarna i fokusgrupper fått diskutera hur olika bedömningsstöd har 
använts, samt analyserat elevers kunskapsresultat utifrån angivna kunskapskrav i varje ämne i 
flera steg. Analyserna har inte enbart fokuserat på godkända resultat, utan även omfattat hela 
betygsskalan, och vad det är som saknas för att eleverna ska nå ett högre betyg. Stegen har 
varit;  

- att identifiera vilka och hur många elever som inte har nått olika nivåer av kunskapskrav, 
- att identifiera vilka kunskapskrav som dessa elever inte har uppnått för att nå nivån, och 
- att i nästa steg kategorisera dessa kunskapskrav som saknas utifrån olika mönster. 

Utifrån resultaten av detta har lärarna fått underlag att arbeta vidare med för att utveckla sin 
undervisning. 

Elevers närvaro och skolors närvaroarbete 
Underlaget för analyserna av närvaro har bestått av närvarostatistik, både för verksamheten 
och nedbrutet för varje enskild enhet, samt kuratorernas analys. Skolkuratorerna har 
analyserat statistiken utifrån följande frågeställningar:  

- Hur ser måluppfyllelsen/betygsläget ut kring X? I hur många ämnen saknas betyg/Måluppfyllelse? 
- När har en frånvaroutredning gjorts kring eleven?  
- Vilka behov har skolan angett i denna som förklarar frånvaron? (Orsaker) 
- Vilka insatser/åtgärder har gjorts för eleven kopplat till frånvaron? 
- Hur arbetar skolan med uppföljning & utvärdering av insatser utifrån frånvaro hos eleven?  
- Vid uppföljning, vilka insatser/åtgärder leder till ökad närvaro/måluppfyllelse?  

Vidare har en analys av varje skolenhets insamlade data genomförts utifrån följande 
frågeställningar:  

- Vilka mönster kring vilka insatser/åtgärder som planerats för att återetablera närvaro/öka måluppfyllelse 
finns? Vilka insatser/åtgärder är vanligast förekommande på din skola? 

- Vilka styrkor finns i skolans närvaroarbete? 
- Vilka utvecklingsområden finns i skolans närvaroarbete? 

Därefter genomfördes en analys på gruppnivå avseende den data som samlats in. Analysens 
syfte var att belysa mönster och likheter inom de olika områdena. 
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Svenska som andraspråk (SVA) 
Underlaget för analyserna av SVA består av statistik och analyser från EFF:s förstelärare. 
Statistiken innefattar; 

- antal elever som läser SVA,  
- antal elever som har beslut om att läsa SVA, och 
- antal elever som är bedömda i SVA 

Skolornas arbete med särskilt stöd  
Inom området särskilt stöd har verksamheten sammanställt statistik och specialpedagogerna 
har genomfört dokumentanalyser av åtgärdsprogram och extra anpassningar dokumenterade i 
Unikum. Syftet med analysen har varit att synliggöra formulerade behov av extra 
anpassningar och/eller särskilt stöd på enheten och hur dessa möts. 

Nulägesanalys 
Resultaten av analyserna redovisas utifrån ovan nämnda analysområden. 

Elevers kunskapsresultat 
Nedan redovisas verksamhetsövergripande måluppfyllelse och betygsresultat för årskurs 3, 6 
och 9.28 I medföljande bilaga; Statistikbilaga Grundskola – Mål och resultat 2021, redovisas 
samtliga enheters kunskapsresultat.  

Årskurs 3 

Figur 2.1: Andel (%) elever med minst godtagbara kunskaper i respektive ämne, åk 3 VT  

 
Precis som föregående år saknas möjlighet till jämförelser med rikstäckande statistik för 
årskurs 3. I vanliga fall kan resultaten från nationella prov ligga till grund för jämförelse, men 
inga prov har genomförts under 2020 eller 2021. I årskurs 3 ges inga betyg, istället registreras 
omdömen i den gemensamma digitala plattformen Unikum. Det är utifrån dessa registreringar 
som diagrammet i figur 2.1 tagits fram. Andelen elever med minst godtagbara kunskaper i 

 
28 Verksamhetsövergripande med undantag för en enhetsvis djupdykning på Kristinedalskolan F-6 utifrån 
resultatet. 
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respektive ämne i årskurs 3 visar på en generellt god måluppfyllelse. Lägst värde hade ämnet 
svenska som andraspråk (SVA) på 36%. I våras var det 25 elever i årskurs 3 som läste SVA i 
Stenungsunds kommun, varav 11 nyanlända29. Av dessa 25 elever var det 9 som klarade 
målen för SVA (vilket motsvarar 36%). Trots att det procentuella värdet har minskat jämfört 
med föregående år (som då var 42%), är antalet oförändrat. Det var 9 av 23 elever som 
klarade målen för SVA vårterminen 2020, jämfört med 9 av 25 elever i år. 

Årskurs 6 

Figur 2.2: Andel (%) elever med minst godtagbara kunskaper i respektive ämne, åk 6 VT  

 
För årskurs 6 går det att utläsa en marginell förändring från VT20 av andel elever som nått 
målen per ämne. I flertalet av ämnena har en marginell ökning skett och de ämnen som 
minskat med några procentenheter är matematik och idrott och hälsa. NO-ämnena och 
moderna språk har ökat några procentenheter. Det ämnet som utmärker sig är SVA, med en 
ökning på 11,6%. 

Figur 2.3: Betygsspridning (F-A) åk 6, per ämne VT21 

 

 
29 Definition: En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin 
utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ 
längre. Källa: Skollag (2010:800) kap 3. 12§. 
Elever som är helt nya i Sverige men som påbörjar sin skolgång i F-klass eller första dagen på läsåret i åk 1 kommer inte med 
i Skolverkets definition utifrån Skollagen. Verksamheten räknar med även dessa elever i antal nyanlända. 
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Diagrammet ovan redovisar betygsspridning per ämne i årskurs 6 och visar att spridningen 
skiljer sig mellan olika ämnen. Vid en första anblick går mönster att urskilja, där några ämnen 
exempelvis svenska, hemkunskap och fysik har en större andel betyg C och D. I ämnet SVA 
har fler andel E och i engelska har fler andel A och B. I lärarnas analyser på enhetsnivå har 
ämnesbetygsstrukturen brutits ned till kunskapskrav för att se vilka delar i bedömningarna 
som hindrade, alternativt möjliggjorde ett högre slutbetyg. Nedan följer ett urval från de 
analyserna för ämnena svenska, matematik, engelska och idrott och hälsa. 

I analysen framkom det att de elever i F-6, som saknar godtagbara kunskaper i ämnet svenska, 
inte nådde kunskapskrav som handlade om läs- och skrivförmåga. Likaså i ämnet engelska. I 
ämnet matematik identifierades kunskapskrav som handlade om lösa problem med strategier 
och metoder, tallinjen, resonemang samt metod och begrepp. I ämnet idrott och hälsa 
identifierades kunskapskrav gällande simning.  

I verksamhetens analys utmärkte sig måluppfyllelsen på Kristinedalskolan årskurs 6. Till 
skillnad mot föregående år hade andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 6 
minskat från 59 % till 29,7 %. Måluppfyllelsen hade minskat i flertalet ämnen, däribland 
svenska, matematik och engelska. I biologi, fysik, kemi hade de däremot ökat. Förklaringarna 
till detta var flera, och elevgruppen 2021 utmärkte sig på flera sätt från tidigare år. 24 av de 34 
eleverna saknade betyg i något ämne. Nästan hälften av eleverna hade börjat på 
Kristinedalskolan under årskurs 4-6 med varierande skolbakgrunder. I åk 6 var 5 elever 
nyanlända och hade varit i Sverige mellan 0-2 år. 20 elever läste SVA och 16 elever läste 
modersmål. 11 elever läste förstärkt svenska/engelska, istället för något modernt språk, vilket 
innebar att de inte fått betyg i det ämnet. 10 elever saknade betyg i idrott och hälsa. Flertalet 
av dessa berodde på att de inte uppfyllt kunskapskravet gällande simning. Under elevernas 
mellanstadietid hade de flertal lärarbyten, delvis beroende på sjukskrivningar. Det fanns 
vårdnadshavare som gjorde aktiva skolvalsbyten, vilket resulterade i stor omsättning inom 
elevgruppen. När byten och omsättning blir hög, resulterar det i att kontinuiteten brister och 
en hög risk för att strukturer och rutiner behöver tas om. Skolan har gjort en fördjupad analys 
av resultaten inför årskurs 7, för att bättre kunna möta upp elevernas behov. Under läsåret 
arbetades det exempelvis aktivt för att öka elevernas närvaro för att möjliggöra högre 
måluppfyllelse. Där det vid uppföljning och utvärdering visade sig att vidtagna åtgärder inte 
ledde till att närvaron ökade, etablerades samordnade insatser med SKIFO.  
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Årskurs 9 

Figur 2.4: Andel (%) elever med minst godtagbara kunskaper i respektive ämne, åk 9 VT  

 
För årskurs 9 går det att utläsa en marginell förändring från VT20 av andel elever som nått 
målen per ämne. I NO-ämnena och moderna språk, syns en ökning med cirka 5%. För SVA 
har andelen elever som nått målen ökat för andra året på raken.  

Figur 2.5: Betygsspridning (F-A) åk 9, per ämne 

 
Diagrammet för årskurs 9 visar, precis som för årskurs 6, att det finns en stor betygsspridning 
mellan olika ämnen. Vid en första anblick går mönster att urskilja, där några ämnen 
exempelvis bild har en större andel betyg C och D. I ämnet biologi, kemi, matematik och 
SVA har fler andel E och i idrott och hälsa har fler andel A och B. Ämnet SVA har en stor 
andel F. SVA var ett fokusområde i kvalitetsdialogen och analysen och redovisas djupare 
under rubriken Svenska som andraspråk (SVA). I lärarnas analyser på enhetsnivå har 
ämnesbetygsstrukturen brutits ned till kunskapskrav för att se vilka delar i bedömningarna 
som hindrade, alternativt möjliggjorde ett högre slutbetyg. Nedan följer ett urval från de 
analyserna för ämnena svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa. 
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För svenska och engelska identifierades bland annat brister i de kunskapskrav som var 
kopplade till reflektion, kommunikation, resonemang och argumentation. I ämnet matematik 
identifierades problemlösning och resonemang. I ämnet idrott och hälsa identifierades, precis 
som för F-6 kunskapskrav gällande simning.  

Figur 2.6: Genomsnittligt meritvärde åk 930, totalt och fördelat efter kön 

 
Kommentar: Punkterna avser årskurs 9 i Stenungsunds kommun fördelat på enheterna 2021. Gult streck avser totalt 
riksgenomsnitt 2020 (225,9). Rött streck avser riksgenomsnitt för flickor 2020 (238,8). Blått streck avser riksgenomsnitt för 
pojkar 2020 (213,1). Samtliga värden visar senast tillgänglig statistik. 

Diagrammet visar att genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 på Stenungskolan och Stora 
Högaskolan ligger över tillgängligt riksgenomsnitt, medan det på Kristinedalskolan ligger 
under. Avseende pojkar ligger både Kristinedalskolan och Stenungskolan under 
riksgenomsnittet, medan Stora Högaskolan ligger en bra bit över. Avseende flickor är det 
endast Kristinedalskolan som ligger (strax) under riksgenomsnittet, medan övriga enheter 
ligger över. Diagrammet visar att det är en större differens mellan flickor och pojkars 
genomsnittliga meritvärde på Kristinedalskolan och Stenungskolan, än på Stora Högaskolan.  

I diagrammet nedan (figur 2.7) redovisas andel elever som, vårterminen 2021, blivit behöriga 
till ett nationellt yrkesprogram. Totalt har Stenungsunds kommun högre andel behöriga än 
tillgängligt riksgenomsnitt. Totalt har det även skett en förbättring sedan VT20. Likaså för 
flickor, men inte för pojkar, där värdet istället har sjunkit. När siffran bryts ner på enhetsnivå 
går det att utläsa att Kristinedalskolan har en lägre andel än riksgenomsnittet. Det finns ingen 
markant skillnad mellan könen på enheterna gällande behörighet till nationellt yrkesprogram. 

  

 
30 Definition: Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- 
och kunskapsrelaterade betygssystemet i åk 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser läsår för elever i kommunens 
egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg 
(E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Källa: Skolverket, (Kolada N15505). 
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Figur 2.7: Andel (%) elever behöriga till nationellt yrkesprogram31, totalt, enhetsvis och 
fördelat efter kön. 

 
Kommentar: Gul stapel avser riksgenomsnittet 2020, totalt och fördelat efter kön. Samtliga värden är senast tillgänglig 
statistik. 

 
  

 
31 Definition: Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått 
eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För 
att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i kommunala 
skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Källa: Skolverket (Siris). 
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Elevers närvaro och skolors närvaroarbete 
(Tabell) Figur 2.8: Frånvaro VT21; antal och andel (%) elever med mer än 20% frånvaro 

Enhet 
Totalt antal 

elever på 
enheten 

Antal och andel 
(%) elever med 

20-49% frånvaro 

Antal och andel 
(%) elever med 

50-99% frånvaro 

Antal elever med 
100% 

Ekenässkolan  286 47 (16%) 0 0 
Hallernaskolan  296 32 (11%) 2 (<1%) 0 
Jörlandaskolan  255 34 (13%) 1 (<1%) 0 
Kopperskolan  281 35 (12%) 0 1 
Kristinedalskolan 7-9  247 15 (6%) 8 (3%) 0 
Kristinedalskolan F-6  227 20 (9%) 1 (<1%) 0 
Kyrkenorumskolan  289 33 (11%) 1 (<1%) 0 
Spekerödskolan  280 29 (10%) 0 0 
Stenungskolan  440 34 (8%) 2 (<1%) 0 
Stora Högaskolan 7-9 361 45 (12%) 1 (<1%) 0 
Stora Högaskolan  357 12 (3%) 2 (<1%) 0 
Ucklumskolan 46 4 (9%) 0 0 
Grundsärskolan 38 3 (8%) 0 0 
Totalt 3403 343 (10%) 18 (<1%) 1 (<1%) 

Kommentar: Avser antal och andel (%) elever som har mer än 20% frånvaro under perioden 11 januari 2021 till 
6 maj 2021. Andel elever är avrundat till närmsta heltal. 100% frånvaro anges endast i antal elever. 

Jämfört med föregående mätperiod (VT20) går det att se ett minskat antal elever som hade 
mer än 20% frånvaro (450 elever 2020 och 362 elever 2021). Även antal elever med 100% 
frånvaro, (som alltså inte alls varit i skolan/undervisningen under terminen), minskade från 3 
till 1 elev. Kuratorernas analys visade att antal frånvaroutredningar som gjorts vid 
problematisk frånvaro var 27 stycken under vårterminen 2021, i jämförelse med 30 
utredningar under vårterminen 2020. Kristinedalskolans båda enheter och Stora Högaskolan 
utmärker sig med en relativt låg frånvaro (20-49%). Kristinedalskolan har genomfört ett 
gediget och genomgripande arbete med att utveckla närvaroarbetet utifrån den tidigare 
Närvaroplanen och de reviderade Rutinerna för närvaroarbete. 

(Tabell) Figur 2.9: Andelen (%) elever med en registrerad frånvaro på 20% eller mer 

 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

VT18 VT19 HT19 VT20 VT21



 
 

32 
 

Bilaga Dnr KS 2020/834
2021-09-27

Frånvaron visar en nedåtgående trend från 2018, med en avvikande topp 2020. Verksamheten 
arbetar aktivt med att öka närvaro och bedömer att frånvarotoppen var en effekt av pandemin. 
Närvaroarbetet och årets analyser förväntas ge, precis som innan pandemin, ytterligare 
positiva effekter på resultatet till 2022.    

I samverkan med Centrala barn- och elevhälsan har verksamheten genomfört åtgärder för att 
utveckla närvaroarbetet, för att säkerställa ett gemensamt och strukturerat arbetssätt för att öka 
elevers närvaro.  

Kuratorernas analyser av närvaron i åk F-6 visade att:  
- Majoriteten av eleverna i grundskolan når merparten av målen, (alternativt samtliga mål), trots 

hög frånvaro.  
- Elever som har hög frånvaro och låg måluppfyllelse har ofta någon diagnos inom NPF32.  
- Elever med hög frånvaro och en hög måluppfyllelse förklaras ofta utifrån definierad psykisk 

ohälsa. I dessa fall är det ofta högpresterande elever.  

Kuratorernas analyser av närvaron i åk 7-9 visade att:  
- Ungefär hälften av eleverna i de analyserade frånvaroärendena på skolorna inte har uppnått 

full måluppfyllelse.  
- I den andra hälften så finns det ganska många elever som nått merparten av, eller alla målen, 

trots hög frånvaro.  
I kvalitetsanalysen framkom att frånvaroutredningar fortfarande görs i för liten omfattning, 
och flera skolenheter behöver utveckla arbetet. I komplexa ärenden, där det ofta funnits en 
långvarig problematik och där andra externa aktörer är involverade, görs sällan 
frånvaroutredningar, trots hög frånvaro. Där genomförs istället andra utredningar som leder 
till kunskap om eleverna och deras situation. I de fall det har genomförts frånvaroutredningar, 
har det handlat om elever där det inte funnits så stor övrig kännedom, och där frånvaro är det 
främsta problemet.  

Analysen av de frånvaroutredningar som gjorts visar på en rad olika orsaker till hög frånvaro: 
- NPF, psykisk ohälsa, högkänslighet, svårighet med socialt samspel 
- Orolig familjesituation, bristande föräldraförmåga  
- Fysisk sjukdom, kronisk sjukdom 
- Fysisk, social och pedagogisk lärmiljö 
- Relationssvårigheter elev-elev, elev-personal, hem-skola, klimat i klassen 
- Brister i överlämning av information om elevers behov i samband med byte av skolenhet eller 

stadie  
- Minskat omgärdande av vuxna ju äldre eleverna blir, tex vid stadiebyte till åk 4  
- Brist på rätt förutsättningar i skolan och/eller hemma utifrån individuella behov 

Kombinationen av flera av dessa ovanstående punkter skapar i stor utsträckning etablerad 
problematisk frånvaro. 

De åtgärder som vidtas vid hög frånvaro är: 
- Kontinuerlig kontakt mellan hem och skola. 

 
32 (NPF) Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, alternativt Neuropsykiatriskt funktionsvariation. 



 
 

33 
 

Bilaga Dnr KS 2020/834
2021-09-27

- Åtgärdsprogram med åtgärder för särskilt stöd, såsom anpassad studiegång, individuella 
handlingsplaner, enskild undervisning, flexgrupp eller särskild undervisningsgrupp  

- Samtalskontakt hos kurator 
- Utredningar (pedagogisk, skolsocial, psykologisk, frånvaro), ev. remiss vidare efter 

utredning.  
- Samverkan med BUP, socialtjänst, habilitering och andra externa aktörer 
- SIP/nätverksmöten  
- Orosanmälan till socialtjänst, SKIFO 

Analysen av hur närvaroarbetet följts upp i åk F-6 visade att det generellt sett genomförs 
många uppföljningar, men mer sällan utvärderingar av vilka åtgärder som varit effektiva. Det 
finns också behov av en tvärprofessionell samordning för att tydliggöra elevens behov, samt 
pågående anpassningar och insatser. Det är viktigt att följa arbetet kontinuerligt och när 
närvaron ökar är det viktigt att fånga upp och försöka förstå framgångsfaktorerna. Vid 
uppföljningar är det lättare att fånga upp elevens röst och perspektiv om det finns ett pågående 
samtalsstöd till eleven. Möten med vårdnadshavare och EHT har också visat sig vara viktiga 
faktorer i närvaroarbetet.  

Flera skolor lyfter att de finns brister i att fånga upp hela bilden av en elevs frånvaro. Skolan 
tittar oftast bara på dokumentation som ligger endast någon termin bakåt i tiden. Detta medför 
att det är svårt att få hela bilden av elevens skolgång och den problematik som kan ha börjat 
tidigt. Vidare poängteras att en mer utförlig dokumentation längre tillbaka i tiden, gör det 
lättare för skolan att tydliggöra för vårdnadshavare vad elevens frånvaro får för konsekvenser 
för elevens skolgång. Övriga åtgärder som visat sig leda till ökad närvaro är att eleven känner 
sig saknad och efterfrågad av skolan när hen är frånvarande. Stödinsatser för att förbättra den 
psykiska hälsan leder ofta till ökad närvaro. Att skapa en god relation med både elev och 
vårdnadshavare är viktigt för att återetablera närvaro. En kombination av flera åtgärder leder 
oftare till ökad närvaro än en ensam åtgärd.  

Svenska som andraspråk (SVA) 
(Tabell) Figur 2.10: Samlingstabell SVA 

 Antal elever Differens* 
Läser SVA 230  
Beslut om 
SVA 208 -22 
Bedömd i 
SVA 203 -27 

Kommentar: *Differens = Skillnad från grundvärdet Antal elever som läser SVA.  

230 elever är registrerade som läser SVA, men enbart 208 beslut om att de ska läsa SVA finns 
registrerade. 22 elever läser alltså SVA utan att ha ett beslut för detta registrerat. Endast 203 
av den 230 eleverna som läser SVA är bedömda i SVA, vilket innebär att 27 elever är 
bedömda i Svenska, trots att de läser SVA. Analysen visar på en otydlighet i hur SVA-beslut 
tas och registreras, hur bedömningen av elever i SVA går till. Inom SVA planeras därför att 
fördjupa den kartläggning som gjorts genom att ytterligare kartlägga SVA-lärares 
behörigheter och kompetens att undervisa i ämnet.  
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Skolornas arbete med särskilt stöd 
(Tabell) Figur 2.11: Samlingstabell Särskilt stöd HT21 

Enhet 
Totalt antal 

elever på 
enheten 

Antal 
åtgärdsprogram 

Antal elever i 
särskild 

undervisningsgrupp 

Antal elever med 
anpassad 

studiegång 

Antal elever i 
enskild 

undervisning 
Ekenässkolan 286 2 (<1%) 0 0 0 
Hallernaskolan 296 10 (3%) 0 1 (<1%) 4 (1%) 
Jörlandaskolan 255 16 (6%) 5 (2%) 1 (<1%) 1 (<1%)  
Kopperskolan 281 11 (4%) 5 (2%) 1 (<1%) 0 
Kristinedalskolan 7-9 247 16 (6%)   11 (4%) 10 (4%) 0 
Kristinedalskolan F-6 227 19 (8%) 3 (1%) 4 (2%) 0 
Kyrkenorumskolan 289 18 (6%) 8 (3%) 2 (<1%) 15 (5%)  
Spekerödskolan 280 9 (3%) 0 1 (<1%) 1 (<1%) 
Stenungskolan 440 6 (1%) 4 (1%) 5  0 
Stora Högaskolan 7-9 361 1 (<1%) 0 0 0 
Stora Högaskolan F-6 357 16 (4%) 1 (<1%) 3 (<1%) 0 
Ucklumskolan 46 1 (2%) 0 0 0 
Grundsärskolan 38 1 (3%) 0 1 (3%) 0 
Totalsumma 3403 126 (4%) 38 (1%) 31 (<1%) 21 (<1%) 
Kommentar: Avser åtgärdsprogram registrerade under höstterminen 2021. Andel elever är avrundat till närmsta 
heltal. 

Totalt har 126 elever i grundskolan ett åtgärdsprogram. 38 av dessa är inskrivna i en särskild 
undervisningsgrupp, 31 elever har åtgärden anpassad studiegång och 21 elever har enskild 
undervisning. På Jörlandaskolan, Kyrkenorumskolan och Kristinedalskolans båda enheter har 
fler än 6% av eleverna ett åtgärdsprogram. På Kyrkenorumskolan och Kristinedalskolan 7–9 
är särskild undervisningsgrupp en utmärkande åtgärd i förhållande till övriga skolor, liksom 
enskild undervisning på Kyrkenorumskolan. En analys har gjorts på samtliga enheter för att 
kartlägga enheternas mest förekommande åtgärder i åtgärdsprogram och mest förekommande 
extra anpassningar. Kartläggningen visade en spridning mellan enheterna och att det 
förekommer flera olika uppfattningar om vad som är en extra anpassning respektive åtgärd i 
åtgärdsprogram – en bild som även rektorerna lyfte under kvalitetsdialogerna.  
(Tabell) Figur 2.12: Mest förekommande åtgärder i åtgärdsprogram på verksamhetsnivå F-9 
Anpassad studiegång  

Särskild undervisningsgrupp (ex flexgrupp)  
Resursstöd - enskilt och/eller förstärkt i grupp  
Konkret och anpassat material (Kompensation - ex anpassat studiematerial)  

Ämnesspecifika insatser ex Stöd för att kompensera inlärningssvårigheter (främst läs- och skriv samt matematik) 
färdighetsträning  

(Tabell) Figur 2.13: Mest förekommande extra anpassningar på verksamhetsnivå F-9 
Individuellt schema/bildstöd  

Anpassat studiematerial  
Tydlighet och struktur. Skapa förutsättningar för eleven att delta i ordinarie undervisning   
Stöd i mindre grupp/enskilt /Arbeta i ett mindre sammanhang eller enskild träning tillsammans med lärare, spec. 
eller resurs  
Motoriska, kompensatoriska hjälpmedel  
Kompensatoriskt stöd; ex. mer tid, anpassat material, begränsa uppgift/arbetsområde, IT-verktyg/program  
Specialpedagogiska insatser  
Ämnesspecifikt stöd i kärnämnen   
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Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen ses över kontinuerligt i verksamheten. I diagrammet nedan redovisas 
senast tillgänglig statistik (höstterminen 2020), samt höstterminen 2019. Resultatet visar att de 
kommunala grundskolorna i Stenungsunds kommun har över riksgenomsnittet på samtliga 
enheter. 
Figur 2.14: Andel (%) behöriga lärare per enhet33 

 
Kommentar: Avser höstterminen 2020 jämfört mot 2019. Det gula strecket avser riksgenomsnittet som 2020 
var (82%). Siffrorna visar senast tillgänglig statistik. 

Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån den samlade resultatbilden har verksamheten identifierat aktuella utmaningar och tagit 
fram/planerat åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. För 
grundskolan har följande utmaningsområden tagits fram; 

› Bedömningsstöd och bedömning 
› Elevers möjligheter att nå högre kunskapskrav 
› Elevers läs- och skrivutveckling 
› Ändrad läroplan och kursplaner Lgr22 
› Närvaroarbete 
› Bedömning i SVA och SVA-lärares behörighet och kompetens 
› Åtgärder för särskilt stöd och extra anpassningar 

 

► Bedömningsstöd och bedömning 
Verksamheten kommer att arbeta vidare med kompetensutveckling för lärare i att göra 
bedömningar och använda bedömningsstöd, samt förtydliga vilka bedömningsstöd som ska 
användas och säkerställa att dessa ligger rätt i Unikum. Uppföljning kommer ske i 
Lärandeprocesser 2022 och Mål och resultat 2022. 

► Elevers möjligheter att nå högre kunskapskrav 
Verksamheten kommer även att arbeta vidare med kompetensutveckling för lärare i att 
analysera kunskapsresultat, kopplat till utveckling av undervisning, för elevers möjligheter att 

 
33 Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen (kommunal huvudman) omräknat till heltidstjänster. Källa: 
Skolverket. 
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nå högre kunskapskrav. Dessutom kommer utbildning och handledning av förstelärare och 
nyckelpersoner i SKA, i aktionsforskning, samt handledning av kollegor, fortsätta under 
perioden. Uppföljning kommer att ske i Mål och resultat 2022. 

► Elevers läs- och skrivutveckling 
Samtliga enheter kommer att fokusera på att utveckla elevers färdigheter i att läsa och skriva. 
De enheter som specifikt lyft skillnaden mellan pojkar och flickors måluppfyllelse i sin 
analys, kommer att arbeta vidare med åtgärder kopplade till pojkars läs- och skrivförmåga, 
samt läsintresse. Uppföljning kommer att ske i Mål och resultat 2022. 

► Ändrad läroplan och kursplaner Lgr22 
Verksamhetsövergripande åtgärder planeras för att implementera den ändrade läroplanen med 
kursplaner i Lgr22, som börjar gälla läsåret 22/23. Arbetet kommer att pågå under SKA-
perioden och följas upp i Mål och resultat 2022. 

► Närvaroarbete 
De flesta av enheterna ser ett fortsatt behov av att utveckla närvaroarbetet i form av att 
implementera de reviderade rutinerna för närvaroarbete som togs fram våren 2021. Flera av 
skolorna har lyft att ett bättre och närmare samarbete med EHT är önskvärt. Att återskapa 
”Elevhälsans dag” lyftes som ett förslag. Vidare har skolorna lyft att det är viktigt att koppla 
in kuratorerna mer i att utveckla närvaroarbetet. Ett led i detta har varit samarbetet med 
Centrala barn- och elevhälsan och kuratorernas analys, som utgjorde underlaget för 
enheternas närvaroarbetsanalyser. 

Skolenheterna har planerat flera åtgärder för att öka närvaron och måluppfyllelsen. 
Exempelvis kommer Kristinedalskolan 7-9 arbeta med mobilfri undervisning och placerings- 
och lektionsstruktur. På Stora Högaskolan 7-9 planeras åtgärder med gruppstärkande insatser 
för att öka trygghet och studiero. Syftet med åtgärderna är att skapa tydlighet, känsla av 
sammanhang och trygghet, vilket i sin tur ger eleverna förutsättningar till koncentration och 
lärande. Flera av enheterna har även fortsatt analysera Skolinspektionens skolenkät avseende 
trygghet och studiero, som genomfördes under tema Trygghet och trivsel 2021.  

Uppföljning kommer att ske i Mål och resultat 2022.   

► Bedömning i SVA och SVA-lärares behörighet och kompetens 
Inom SVA planeras att fördjupa den kartläggning som gjorts, genom att ytterligare kartlägga 
SVA-lärares behörigheter och kompetens att undervisa i ämnet. Resursfördelningen behöver 
ses över, då det blir svårt för små skolenheter som har få elever med SVA-beslut, att få ihop 
en ekonomi för att anställa behöriga SVA-lärare. Dessutom ser verksamheten ett behov av 
verksamhetsövergripande kompetenshöjande åtgärder för SVA-lärare i form av nätverk, för 
spridning av kunskap mellan SVA-lärare och gemensam kompetensutveckling. Uppföljning 
kommer att ske i Mål och resultat 2022.  

► Åtgärder för särskilt stöd och extra anpassningar 
Under kvalitetsdialogerna lyftes vidare en önskan om gemensamma rutiner i arbetet med extra 
anpassningar och åtgärder i åtgärdsprogram. Kompetensutvecklingsarbetet med extra 
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anpassningar och åtgärder i åtgärdsprogram kommer därför att fortsätta 
under Lärandeprocesser. 

Utmaningar Åtgärder Analyseras i 
temaområde 

Eventuell 
kommentar 

► Bedömningsstöd 
och bedömning 

• Fortsatt kompetensutveckling för lärare i att 
använda bedömningsstöd och göra 
bedömningar 

• Förtydliga hänvisningar för användning av 
nationella bedömningsstöd  

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

 

► Elevers möjligheter 
att nå högre 
kunskapskrav 

• Fortsatt kompetensutveckling för lärare i att 
analysera kunskapsresultat kopplat till 
utveckling av undervisning för elevers 
möjligheter att nå högre kunskapskrav 

• Fortsatt utbildning och handledning av 
förstelärare och nyckelpersoner i SKA i 
aktionsforskning, och handledning av 
kollegor 

Mål och resultat 
2022 

 

► Elevers läs- och 
skrivutveckling 

• Utveckla elevers färdigheter i att läsa och 
skriva på varje enhet 

Mål och resultat 
2022 

 

► Ändrad läroplan och 
kursplaner Lgr22 

• Kompetensutveckling i ändrad läroplan och 
kursplaner Lgr22 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

 

► Närvaroarbete • Fortsatt implementering av rutiner för 
närvaroarbete på varje enhet 

Mål och resultat 
2022 

 

► Bedömning i SVA 
och SVA-lärare 
behörighet och 
kompetens 

• Kartlägga behörigheter och kompetens hos 
SVA-lärare 

• Se över resursfördelning av SVA inom 
skolområden 

• Nätverk, kompetensutveckling, spridning av 
kunskap för SVA-lärare 

Mål och resultat 
2022 

 

► Åtgärder för särskilt 
stöd och extra 
anpassningar 

 

• Fortsatt kompetensutveckling om extra 
anpassningar och åtgärder för särskilt stöd för 
specialpedagoger med plan för spridning till 
lärare 

Lärandeprocesser 
2022 och 
Mål och resultat 
2022 
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Gymnasieskolan 
Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

Utmaningar Åtgärder Status 
► Generellt sett lägre 

studieresultat bland manliga 
elever 

► Elevers bristande intresse för, 
eller svårigheter att relatera 
till, vissa ämnen 

► Frånvaro 

a) Djupare analys av lägre studieresultat hos 
män och bakomliggande orsaker 

b) Utveckla ledarskapet i klassrummet, samt 
lärmiljöerna 

c) Utveckla det ämnesintegrerade arbetet 
d) Sprida goda exempel på beprövad praktik 

kopplad till frånvaro och lektionsdesign 
mellan enheterna  

e) Framtagning av kurser på semi-distans 

a-e) Pågår 

► ”Utbildningsunderskott” för 
vissa yrkesutbildningar till 
följd av fjärrundervisningen 

a) Riktad APL, viktning av kursmoment och 
förändrade kursplaner på yrkesprogram  

a) Genomförd 

► Kompetensförsörjning a) Fortsatt arbete med Nösnäsgymnasiet som 
attraktiv arbetsplats. 

a) Genomförd/ 
(Bevakas) 

► Generellt sett lägre studieresultat bland manliga elever. Elevers bristande intresse för, eller 
svårigheter att relatera till, vissa ämnen. Frånvaro 
Det är svårt att dra några slutsatser om åtgärderna hittills har haft effekt. Verksamheten 
upplever att ett överlag oförändrat resultat (se figur 3.1), är bättre än de räknat med, med 
hänsyn till Covid-effekterna. Skillnaderna mellan könen verkar kvarstå på samtliga enheter, 
utom enhet 4 (se figur 3.2). I kvalitetsdialogen drog verksamheten slutsatsen att 
Teknikcollege på enhet 4 varit en starkt bidragande orsak till detta. Nösnäsgymnasiet har en 
hög andel elever som är män. Föregående mätperiod var cirka 60% av samtliga elever män 
och så ser det ut även i år34. På Nösnäsgymnasiet, såväl som i riket i stort, har män generellt 
sett lägre genomsnittlig betygspoäng och lägre examensgrad än kvinnor35. Detta i Mål och 
resultat 2020. Sedan dess har orsakssamband kartlagts och åtgärder införts.  

I kartläggningarna identifierades komplexiteten i utmaningen, då de bakomliggande orsakerna 
dels är flera, dels är olika till sin karaktär. I Mål och resultat 2020 och Lärandeprocesser 2021 
lyftes framför allt tre faktorer som ansågs vara sammanlänkade; studiero, frånvaro och 
bristande måluppfyllelse. I Trygghet och trivsel 2021 identifierades även normer och värden 
och elevers trygghet som bakomliggande faktorer36. För att adressera utmaningen har 
verksamheten under föregående- och aktuell period, arbetat med att förförändra sitt arbetssätt 
avseende närvarouppföljning, ledarskap i klassrummet, didaktik och motivationshöjande 
insatser. Detta kommer att beskrivas utifrån ett nuläge, men går även att läsa mer om med 
ytterligare exempel, i Mål och resultat 2020 och Lärandeprocesser 2021.  

På mentors- och arbetslagsnivå har arbetssättet förändrats genom ett ökat relationellt arbete 
med eleverna, genom tätare uppföljningar och tätare samarbete med EHT. På kursnivå har 

 
34 Totalt 1389 elever på Nösnäsgymnasiet, varav 796 män och 593 kvinnor (siffror uppdaterade 2021-10-19). 
35 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2020, Skolverket. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=7595, hämtad 2021-10-12. 
36 Dessa faktorer (normer och värden, samt trygghet) följs upp vidare under Trygghet och trivsel 2022. 

https://www.skolverket.se/getFile?file=7595
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screeningar genomförts i vissa kurser för att upptäcka mönster och kunna sätta in tidiga 
insatser. I elevernas schema har erbjudanden om olika former av ämnesövergripande stöd 
satts in. Det övergripande syftet har varit att utveckla elevernas studieteknik, genom struktur- 
och igångsättningsstöd. Under kvalitetsdialogen lyfte verksamheten utmaningen med att få 
män att prioritera att gå på strukturstödet. För att stärka studieron har flera åtgärder varit 
riktade mot att stärka ledarskapet i klassrummet, exempelvis genom kompetensutveckling, 
auskultation och kollegiehandledning. Didaktiken har förändrats genom tydliggörande 
pedagogik, exempelvis genom tydligare undervisningsram och kollegiala lektionsanalyser 
utifrån Lektionsdesign. Didaktiken har även förändrats genom att i undervisningen försöka 
skapa mindre grupper i gruppen, exempelvis basgrupper och miniprojekt. För att stärka 
motivationen har god vägledning i kursval utifrån yrkes- och studiedrömmar varit en viktig 
pusselbit, samt ämnesintegrering och autentiskt lärande. Framtagning av kurser som 
genomförs på semidistans har genomförts genom ett pilotprojekt.  

Utöver förändrat arbetssätt, har verksamheten även förändrat sitt analysmönster. Lärare och 
rektorer analyserar numera sina kurser utifrån frånvaro, betygsnivåer, skillnader i låg- och 
högpresterande elever och skillnader i bakgrundsvariabler, kön. En aspekt i denna kursanalys 
har varit bedömningsmoment och deras påverkan på mäns måluppfyllelse.  

Under kvalitetsdialogen och analysen lyfte rektorerna och verksamhetschefen behovet av att 
fortsätta utveckla dessa förändrade arbetssätt och analysmönster, då de bedömer att det tar tid 
innan de blir en del av rutinerna för den ordinarie verksamheten. Pandemisituationen med 
fjärrundervisning har påverkat förutsättningarna under mätperioden, precis som de förändrade 
förutsättningarna med återgång till klassrumsundervisning. Omställningarna har medfört att 
verksamheten har valt att dra ner på farten på vissa av utvecklingsprocesserna, för att avlasta 
arbetsbördan och prioritera kärnverksamheten. Verksamheten har upplevt utmaningar med 
tillgänglig statistik, med bristande validitet och svårighet att få fram önskvärd data.  

Sammantaget ser verksamheten behov av att stärka systematiken i åtgärderna och validiteten i 
det statistiska underlaget. Positiva effekter av åtgärderna (de förändrade arbets- och 
analyssätten), förväntas därför inte ha nått full resultateffekt, förrän implementeringen blivit 
en del av den ordinarie verksamheten. Utmaningen bedöms således kvarstå tillsammans med 
de pågående åtgärderna (a-e) och revideras för att fortgå under hela den aktuella SKA-
perioden. Detta beskrivs mer under rubriken Identifierade utmaningar och planerade 
åtgärder.   

► ”Utbildningsunderskottet” för vissa yrkesutbildningar till följd av fjärrundervisningen 
Restriktioner och omställning till fjärrundervisning påverkade yrkesprogrammen möjligheter 
att genomföra flera praktiska utbildningsmoment, exempelvis APL, negativt. I 
kvalitetsanalysen belyste verksamheten att elever på IMY37 och elever inskrivna i kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA), varit särskilt utsatta grupper under pandemin, då 
samverkanslösningar med praktikplatser varit begränsade. Verksamheten försökte ställa om 
genom förändrade utbildningsplaner och kursupplägg, viktning mellan utbildningsmoment, 

 
37 Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion (IMY) 
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och riktad, speciellt planerad/utformad, APL. Utöver detta sattes extra stödinsatser in i form 
av påsklovskola, sommarskola, extra resursdagar i slutet av terminen, riktade stödlektioner 
och öppet stöd. Verksamheten bedömer omställningarna som arbetsbetungande, men att 
åtgärden (a) haft önskvärd effekt, vilket ett oförändrat resultat (figur 3.1) skulle kunna 
indikera.  

► Kompetensförsörjning 
Nösnäsgymnasiet har en fortsatt hög andel behörig personal jämfört med riket, både avseende 
lärare med pedagogisk högskoleexamen och legitimation (se figur 3.5). Underlaget stärker 
således bilden av Nösnäsgymnasiet som en attraktiv arbetsplats. I Mål och resultat 2020 
flaggades det för att Nösnäsgymnasiet eventuellt skulle komma att påverkas av landets 
allmänna lärarbrist. Detta har än så länge inte visat sig varken i behörighetsgrad eller vid 
rekrytering. Kompetensförsörjningsfrågan bevakas tills vidare.   

Under mätperioden har verksamheten genomfört åtgärder för att underlätta arbetsbördan för 
personalen, exempelvis ökat administrativt stöd för lärare. Verksamheten har dessutom pausat 
eller dragit ned på tempot i arbetet med övergripande utvecklingsområden. Nösnäsgymnasiet 
fortsätter arbetet med att investera i lokaler och utbildningsmateriel. I analysen lyfte 
verksamheten fram att de, tack vare fler elever höstterminen 2021, kunnat klassoptimera, 
vilket inneburit en förbättrad ekonomi. Det har möjliggjort personalförstärkningar inom 
områden där behov finns. Det har i sin tur möjliggjort ett brett utbud av utbildningar – något 
som bidrar till Nösnäsgymnasiet som attraktiv arbetsplats för lärare och attraktiv 
utbildningsplats för elever. Verksamheten fortsätter att arbeta med de bärande begreppen från 
arbetet med Vår stora idé och hur det kan genomsyra verksamhetens arbete. Åtgärd (a) anses 
vara genomförd, men utmaningsområdet bevakas vidare under verksamhetens arbete med 
attraktiv arbetsplats.  

Underlag 
Gymnasieskolan har inte ämnesbetyg likt grundskolan, utan nedbrutet i kursbetyg istället. 
Skulle gymnasiet rapportera samtliga kurser blir rapporteringen snabbt oöverskådlig i och 
med den mängd kurser som bedrivs. Som lyftes fram i föregående års rapport har 
verksamheten i år analyserat de kurser som har över 20% F och de som har över 30% A och 
B. På så sätt har kurser med låg respektive hög måluppfyllelse identifierats, och orsaker till 
detta analyserats. Analyserna har skett genom dialog i arbetslag, ämneslag och på enhetsnivå, 
tillsammans med elevhälsan, under junidagarna och i kvalitetsdialogen. Vissa indikatorer 
presenteras för första gången som en del av det systematiska kvalitetsarbetet, varför statistik 
för tidigare år saknas.  

Nulägesanalys 
Nedan presenteras två tabeller som visar andel elever som slutfört med examen inom fyra år, 
totalt, enhetsvis och fördelat efter kön. Statistiken visar ett oförändrat resultat för 
Nösnäsgymnasiet i stort. Enhetsvisa jämförelser med föregående år är inte möjliga utifrån 
underlaget. I Mål och resultat 2020 identifierades en skillnad mellan kvinnor och mäns 
examensgrad, en skillnad som kvarstår även i år på samtliga enheter utom enhet 4. 
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(Tabell) Figur 3.1: Andel (%) som slutfört med examen inom fyra år  
 2017 2018 2019 2020 2021 
Andel (%) examen  87% 77% 80% 85% 85% 

Kommentar: Avser årskurs 3- och 4-elever under juni månad. (IM exkluderad). 

(Tabell) Figur 3.2: Andel (%) och antal som slutfört med examen inom fyra år; totalt, 
enhetsvis38 och fördelat efter kön 
 2021 

(%) 
2021 
Antal 

Nösnäsgymnasiet 85% 304 av 356 
Kvinnor 89% 118 av 133 
Män 83% 186 av 223 
Enhet 1 92% 45 av 49 
Kvinnor 100% 2 av 2 
Män 91% 43 av 47 
Enhet 2 79% 63 av 80 
Kvinnor 87% 40 av 46 
Män 68% 23 av 34 
Enhet 3 87% 82 av 94 
Kvinnor 92% 55 av 60 
Män 79% 27 av 34 
Enhet 4 90% 114 av 126 
Kvinnor 82% 19 av 23 
Män 89% 77 av 87 
Enhet 539 - - 
Kvinnor 100% 1 av 1 (GYS) 
Män - - 

Kommentar: Ny indikator för i år, jämförelse mot föregående år ej tillgänglig. 

Under kvalitetsdialogen lyfte rektorerna fram vad som framkommit i kursanalyserna utifrån 
låg- och högpresterande elever, och det visade sig att de skiljde sig åt vilka kurser det gällde, 
mellan programmen. Det var alltså inte samma kurser som uppkom bland programmen 
avseende >20% F, respektive >30% A och B, och därför var det svårt att dra generella 
slutsatser.40 Störst analysvärde har det kursspecifika resultatunderlaget på enhets- och 
programnivå, där rektor, arbetslag och enskilda lärare får en indikator på kursupplägget, samt 
på behov och utmaningar för eleverna. I dialogen lyfte verksamheten fram några exempel på 
förändringar som kommit utifrån kursanalyserna, såsom dubbelbemanning i 

 
38 Enhet 1: Bygg- och anläggningsprogrammet, Lärlingsutbildningar, El- och energiprogrammet.  
Enhet 2: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, 
Idrottsgymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet.  
Enhet 3: Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet.  
Enhet 4: Gymnasieingenjör, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet. 
Enhet 5: Introduktionsprogrammen (IM), Gymnasiesärskola (GYS), Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 
39 Examen ges endast ut på GYS. Under läsåret 2020/2021 var det en elev som läste sista året på 
gymnasiesärskolan och som tog examen.  
40 I vissa fall sammanföll dessa inom samma kurs, exempelvis som Matematik 3c, på Teknikprogrammet. 
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matematikkurserna, ämnesspecifika studiepass och gruppuppdelningar. Verksamheten belyste 
vikten av att analysera kursstrukturer djupare för att kunna sovra positiva effekter från kurser 
med hög andel A och B, samt få igång kvalitativa samtal kring bedömning och betygsättning.  

Verksamheten ser dock vissa övergripande mönster. I kurser som ligger nära elevernas 
yrkesval, eller där elever känner ett gemensamt driv utifrån program-/klassidentitet, har en 
högre andel elever betygen A och B. I kurser som tillhör ämnen som eleverna kämpat med i 
grundskolan, som upplevs innehållsmässigt för svåra, som inte motsvarar bilden eleven har 
gentemot sitt program-/yrkesval, eller som strategiskt upplevs kunna prioriteras bort, har en 
högre andel elever betyget F.  

(Tabell) Figur 3.3: Avbrott/studieuppehåll föregående år, andel (%) av nybörjare i 
huvudmannens skolor41  

2019/2020 2020/2021  
Andel (%) Andel (%) 

Nösnäsgymnasiet 3% 3% 
Riket totalt 4% 3% 

Jämfört med föregående mätperiod visar andel avbrott/studieuppehåll ett oförändrat resultat. 
Nösnäsgymnasiet följer riket i stort.   

Figur 3.4: Elever på introduktionsprogrammen som blivit behöriga till nationellt program42

 
En viktig fråga för verksamheten är uppföljningen av elever på introduktionsprogrammet 
(IM). Statistiken visar att fler blivit behöriga till nationella program. Verksamheten 
problematiserar dock i analysen att pandemin och minskade statsbidrag påverkat utbudet, 
framför allt elevers möjlighet att läsa IMY.  

  

 
41 Skolverkets definition: Avser andel av nybörjare i år 1 den 15 oktober föregående år, som inte fanns i 
gymnasieskolan den 15 oktober nuvarande år. 
42 Skolverkets definition: Byte föregående år fr. IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare i 
huvudmannens skolor. Avser andel av nybörjare i år 1 den 15 oktober föregående år, som bytt från något 
introduktionsprogram till ett nationellt program oavsett årskurs på det nationella programmet. 
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(Tabell) Figur 3.5: Behörig personal; lärare med lärarlegitimation och behörig i minst ett av 
sina undervisningsämnen  

Läsåret 
2019/2020 

Läsåret 
2020/2021  

Andel (%) Andel (%) 
Nösnäsgymnasiet 87,8% 87,8% 
Riket totalt 81,7% 82,9% 

Precis som föregående år har Nösnäsgymnasiet en hög andel behörig personal. Indikatorn 
behörighet kan mätas på olika sätt, där en vanlig definition är lärare med pedagogisk 
högskoleexamen. Verksamheten har istället valt att titta på lärare med lärarlegitimation som är 
behörig i minst ett av sina undervisningsämnen. Oavsett vilken av indikatorerna som väljs, 
visar Nösnäsgymnasiet en högre andel behörig personal än riket i stort.43   

Figur 3.6: Söktryck vid slutantagningen, Nösnäsgymnasiet44 

 
(Tabell) Figur 3.7: Antal lediga platser på nationellt program efter reservantagningen   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal lediga platser 83 51 72 74 27 7 4 
 

Figur 3.8: Fördelning av elever efter reservantaningen  

 
43 Behörighet kan också mätas genom andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Siffran för 
Nösnäsgymnasiet för läsåret 2019/20 blir då 87,6% och för 2020/21 88,6%. För Riksnivån är siffran 86,9% för 
2019/2020, respektive 87,8% för 2020/2021. 
44 Valet att titta på slutantagningen och inte reservantagningen grundas i att slutantagningen ger en mer rättvis 
bild över ungdomarnas förstahandsval. Vid årets (2021) antagning syns inga skillnader i söktryck till Nösnäs vid 
slutantagningen och reservantagningen.    
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Verksamheten har ett fortsatt högt söktryck, med en minskad andel lediga platser på nationellt 
program efter reservantagningen. Resultatet är positivt och indikerar att Nösnäsgymnasiet är 
en attraktiv utbildningsplats. Verksamhetschefen belyste dock en negativ aspekt med högt 
söktryck i analysen. Elevers motivation riskerar att minska för studier när de inte kommer in 
på det program de önskar. Följdeffekterna blir ökat behov av stöd, samt risk för minskad 
andel elever med examen. Elever på Introduktionsprogrammet (IM) har på grund av 
konkurrensen, minskad chans att komma in på ett nationellt program, trots att behörighet har 
uppnåtts. Enhetschefen för IM delar bilden och tillägger att det har varit svårare än tidigare att 
skapa IMV-lösningar45 för eleverna. Detta antas hänga ihop med söktrycket, ökade 
klasstorlekar och pressat utrymme för samverkan mellan enheterna. Följdeffekten blir att 
elever tappar motivation och risk för avhopp ökar. Verksamheten kommer att följa och 
adressera dessa aspekter under mätperioden. 

(Tabell) Figur 3.9: Antal elever inskrivna på gymnasiesärskolan  
2020 2021 

År 1 1 3 
År 2 4 4 
År 3 1 2 
År 4 1 1 
Nösnäsgymnasiet 
totalt 7 10 

Under vårterminen 2021 deltog Nösnäsgymnasiet (eleverna i år 2 och personalen) i 
Skolinspektionsenkäten. Skolinspektionsenkäterna genomförs inte varje år. Övriga år används 
GR enkäten med liknande frågeställningar. Oavsett enkät anser verksamheten att elevernas 
och personalens upplevelser fyller en viktig roll i analysunderlaget. I utmaningen efterfrågas 
en positiv förändring avseende mäns studieresultat. Här kan uppföljning av undervisningsnära 
faktorer vara intressanta att följa, såsom Stimulans och Anpassning efter elevens behov. 
Utöver elevsvaren är exempelvis indexområde nr.17 i personalenkäten särskilt intressant att 
följa. Den lyfter tre frågeställningar: Rektor ser till att utvärdering av elevernas 
kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen (7,2), Rektor ser till att 
arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven (6,6) och Rektor ser till att 
uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt 
(6,4).  

  

 
45 IMV står för Programinriktat val och syftar till att ge eleven utbildning inriktad mot ett visst nationellt 
program, för att vid behörighet kunna övergå till det nationella programmet.  
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Figur 3.10: Skolinspektionsenkäten VT2021 

Elevenkät år 2 

 
Kommentar: Indexvärdet sträcker sig från 0–10. Ett högt indexvärde är lika med ett positivt resultat. I 
diagrammet visas ett urval av frågor som är relevanta för temat. Stor del har redan lyfts i Trygghet och trivsel 
2021. Två övergripande frågeställningar redovisas inte som indexvärde, utan medelvärde och det gäller 
Övergripande nöjdhet:  Jag är nöjd med min skola som helhet: 7,7 och Jag skulle rekommendera min skola: 7,6.  
 
Personalenkät 

 
Kommentar: Indexvärdet sträcker sig från 0–10. Ett högt indexvärde är lika med ett positivt resultat. I 
diagrammet visas ett urval av frågor som är relevanta för temat. 

I enkäten uppger eleverna att de är nöjda med sin skola och att lärarna visar tillit till elevernas 
förmåga. De upplever även att lärarna ger killar och tjejer samma förutsättningar. En liknande 
bild ges i personalenkäten för motsvarande frågor.  
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Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån den samlade resultatbilden har verksamheten identifierat aktuella utmaningar och tagit 
fram/planerat åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. För 
gymnasieskolan har tre utmaningar identifierats och det är: 

› Säkra kontinuerlig tillgång till analysmaterial 
› Stärka förutsättningarna för eleverna att höja sina studieresultat, med särskilt fokus på 

män 
› Få fler IM-elever behöriga till nationella program, alternativt anställningsbara  

► Säkra kontinuerlig tillgång till analysmaterial 
Verksamheten planerar två åtgärder, dels anpassa indikatorerna till enhet 5 och dels säkra 
statistikens validitet. Uppföljning kommer att ske som processuppföljning under Mål och 
resultat 2022. 

► Stärka förutsättningarna för eleverna att höja sina studieresultat, med särskilt fokus på män 
Verksamheten planerar fyra åtgärder, som är uppföljningar av föregående års åtgärder kring 
mäns studieresultat. Åtgärderna innefattar stärkt systematik, kvalitativa kollegiala 
bedömningssamtal, fortsatta utvecklingsarbeten och spridning/erfarenhetsutbyten av goda 
exempel. Planen är att resultatuppföljning kommer att ske mot reviderade indikatorer i Mål 
och resultat 2022; examen inom tre respektive fyra år (inklusive och exklusive IM), enhetsvis 
och fördelat efter bakgrundsvariabeln kön, samt genomsnittlig betygspoäng efter avslutad 
utbildning på enheten (programmet). Aspekterna normer, värden och trygghet, följs istället 
upp under Trygghet och trivsel 2022. 

► Få fler IM-elever behöriga till nationella program, alternativt anställningsbara  
Utmaningen har flera orsakssamband, såsom bristande möjligheter att erbjuda IMV och 
praktiska motivationshöjande alternativ, samt högt söktryck. I och med att majoriteten som 
läser IM är män, finns även kopplingar till utmaningen ovan. Verksamheten bedömer att det 
ett långsiktigt arbete, där finansieringsfrågan är en del av budgetprocess 2023. I nuläget pågår 
även en utredning kring samordning, med kartläggning och genomlysning av 
samverkansprojekt mellan främst sektor Utbildning och sektor Socialtjänst. Utredningen 
härstammar från utredningen om ungdomssituationen och kommer presenteras under hösten. 
Verksamheten följer utredningsbeskedet. Här återfinns samordning av pågående projekt, 
exempelvis InVux. Avstämning kommer att ske i samband med Mål och resultat 2022, och 
uppföljning i samband med Mål och resultat 2023.  

Utmaningar Åtgärder Analyseras i 
temaområde 

Eventuell 
kommentar 

► Säkra kontinuerlig 
tillgång till 
analysmaterial 

• Anpassa indikatorerna till enhet 5 
• Säkra statistikens validitet 

o Nytt elevregistersystem 
o Översyn av kompetens att ta fram 

önskvärd statistik 
o Stringens i val av definitioner för 

uppföljning 

Mål och resultat 
2022 
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► Stärka 
förutsättningarna för 
eleverna att höja sina 
studieresultat, med 
särskilt fokus på män 

• Stärka systematiken över hela verksamheten 
i uppföljning av studieresultat och 
bedömning av elevers kunskapsresultat, med 
särskilt fokus på män 

• Kvalitativa samtal kring bedömning och 
betygsättning, med fokus på 
bedömningsstrukturer i undervisningen 
Underliggande perspektiv; 
bedömningsstrukturer som missgynnar mäns 
prestationer och resultat 

• Fortsatt utvecklingsarbete på enheterna med 
fokus på insatser kring studiero, frånvaro 
och studieresultat, såsom relationellt arbete, 
tydliggörande pedagogik, lektionsdesign och 
ledarskapet i klassrummet. Särskilt fokus på 
att nå studieomotiverade elever 

• Sprida goda exempel, inom och mellan 
enheterna, på beprövad praktik kopplad till 
frånvaroarbete, kursstrukturer med hög 
andel betyg A och B, ledarskap- och 
didaktiska arbetssätt i klassrummet 
Kontinuerliga träffar för erfarenhetsutbyte i 
ledningsgruppen 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

 

► Få fler IM-elever 
behöriga till nationella 
program, alternativt 
anställningsbara 

• Följa upp studiesituationen för de elever 
som inte kommer in på önskad utbildning 

• Utveckla möjligheterna för IM-elever att 
läsa IMV 

Avstämning Mål 
och resultat 
2022, 
uppföljning Mål 
och resultat 2023 

Långsiktigt 
arbete som även 
är en del av 
budgetprocessen.  
Verksamheten 
följer 
utredningsbesked 
samordning 
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Kompetens och utveckling 
Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 
Eftersom det är första gången som AME och EFN är med i SKA-arbetets tema Mål och 
resultat, saknar de mätindikatorer att följa upp mot, vilket gör att effektmätningar kring 
åtgärderna uteblir. De utmaningar och åtgärder som finns är från tema Trygghet och trivsel 
2021. Uppföljningen avser således endast Vuxenutbildningen 

Utmaningar Åtgärder Status 
► Avbrutna studier 
► Studieovana elever 
► Kolliderande aktiviteter 

för SFI-elever 

a) Mentorskap 
b) Förbättrad introduktion till studierna 
c) Se över utökat utbud av kvällskurser  
d) Språkpraktik  
e) Fokus på studieteknik  
f) Utökat samarbete med Nösnäsgymnasiet 
g) Dialog med andra samhällsinstanser 

a) Genomförd 
b) Pågår 
c) Bortprioriterad 
d) Pågår  
e) Genomförd 
f-g) Pågår 
 

► Elever med annat 
modersmål än svenska 

a) Fortsatt fokus på SKUA, SAM-SFI och 
formativ bedömning 

a) Genomförd/ 
(Bevakas) 

► Långa kurser i Komvux 
som särskild utbildning 

a) Framtagning av delkursbetyg  a) Genomförd 

► Kompetensförsörjning a) Marknadsföra yrkeslärarrollen i 
branschorganisationer   

a) Pågår 

► Avbrutna studier. Studieovana elever. Kolliderande aktiviteter för SFI-elever 
I Mål och resultat 2020 identifierade Vuxenutbildningen behovet av att förbättra 
introduktionen för eleverna vid uppstart, utveckla arbetet kring studieteknik och förbättra 
studiesituationen för elever som läser SFI. För enheterna46 syftade dessa åtgärder till att möta 
utmaningen med att minska andel avbrutna studier, dels för grundläggande kurser utifrån 
avbrottsorsakerna Ej progression eller Ej närvaro (figur 4.1), dels för elever som läser SFI 
och har kolliderande aktiviteter från andra aktörer (figur 4.4). I kvalitetsdialogen presenterade 
enheterna en nulägesbild. Enheterna har under perioden arbetat med utvecklat mentorskap, 
kompetensutveckling, samt temaperioder – likabehandling på våren och studieteknik på 
hösten. Vuxenutbildningen har tagit fram introduktionsfilmer för att förbättra introduktionen, 
något de vill fortsätta att utveckla. Arbetet med att revidera och uppdatera broschyren som 
skickas ut till samtliga elever innan kursstart har färdigställts. Nästa steg är att översätta till 
olika språk, samt eventuellt skapa en kortare informationsfilm. 

SFI-elevers möjligheter att lyckas med studierna påverkas negativt av kolliderande aktiviteter 
från andra aktörer. Under kvalitetsdialogen lyftes därför förslag till bättre samordning. 
Vuxenutbildningen har även sett över möjligheten att öka utbudet av kvällskurser, bland annat 
genom samläsning över kursgrupper. Frågan bedöms ha minskat i aktualitet och prioritet, och 

 
46 Enhet 1 på Vuxenutbildningen innefattar: Grundläggande kurser för vuxna, gymnasiala kurser för vuxna, 
Komvux som särskild utbildning* och Svenska för invandrare (SFI). Enhet 2 på Vuxenutbildningen innefattar: 
Gymnasial yrkesutbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildning (YH) Drifttekniker kemisk industri.  

(*Tidigare särvux: Nytt namnförslag enligt SOU 2021:11 Kommunal vuxenutbildning som anpassad 
utbildning). 
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avvaktas därför tills vidare. Under kvalitetsdialogen belyste Vuxenutbildningen 
problematiken med att SFI-undervisning endast sker under begränsad tid för eleverna 
(15h/vecka), vilket inte ger den kontinuitet som krävs för att lära sig svenska språket. 
Verksamheten trycker därför på vikten av kompletterande språkträning, exempelvis genom 
språkpraktik, och att utbildningshelheten på så vis motsvarar en full arbetsvecka (40h). 
Utvecklad språkpraktik är en viktig fråga för Vuxenutbildningen och samverkansarbete pågår 
inom AME och sektoröverskridande Företagsgruppen47 för att finna lösningar. 

Kvalitetsdialogen Mål och resultat 2020 genomfördes tillsammans med gymnasieskolan och 
flera potentiella samverkansvinster framfördes. Bland annat samordning kring APL och den 
potentiella övergången mellan gymnasieskolan48 och Vuxenutbildningen, exempelvis i 
projektet InVux. Invux är ett GR-projekt som Stenungsund kommun är med i, som pågår 
mellan år 2019 och 202249, med eventuell förlängning. Projektet ägs och drivs av 
Göteborgsregionen och delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet med 
projektet är att stärka studiesituationen för unga vuxna (15 - 24 år) som löper risk att hamna 
utanför arbetsmarknaden. Arbetet sker genom lokala delprojekt och följs upp genom 
månadsvisa lägesrapporter till GR. I Stenungsunds kommun har de lokala delprojekten 
fokuserat på samordning och individlösningar50. I senaste rapporten (augusti 2021) 
redovisades exempelvis säkerställandet av god övergång och introduktion för deltagare som 
påbörjat vuxenutbildning, genom utvecklat (tidigarelagt) mentorskap och täta uppföljningar 
av Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. I det lokala delprojektet finns även ett 
förslag att utveckla en samverkansplattform i Vuxenutbildningens lokaler, kallat Slussen. I 
projektet finns fler positiva effekter på individnivå. Dessa går att läsa mer om i projektets 
månadsvisa lägesrapporter. I detta nu pågår en utredning i förvaltningen kring kartläggning 
och samordning av olika projekt och samarbeten i sektor Utbildning och sektor Socialtjänst, 
för att säkerställa bättre koordination och effektivitet. Kompetens och utveckling inväntar 
utredningens resultat för att planera åtgärder. Under tiden pågår arbetet främst inom 
verksamheten och dess befintliga samverkansorgan och projekt. Övrig samverkan med 
gymnasieskolan (utöver InVux), exempelvis samordning kring APL, har fått vila då andra 
frågor har fått prioriterats. 

Figur 4.1, 4.2 och 4.4 visar att andel avbrutna studier minskat för enhet 1 sedan föregående 
mätperiod, vilket avser både grundläggande och gymnasiala kurser, inklusive SFI. 
Avbrottsorsakerna Ej progression och Ej närvaro har minskat för de grundläggande kurserna 
under perioden. Åtgärderna anses således ha haft en positiv effekt på resultatet. Bortsett från 
åtgärderna (a, c och e) ser verksamheten ett fortsatt behov av att arbeta med utmaningarna 

 
47 Projektet Fler i självförsörjning har sitt ursprung i projektdirektivet som kommunledning gav till förvaltningen 
år 2020:  ”[…] se över organisationen avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och 
Vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i 
sysselsättning”. Projektet avslutades våren 2021. En av samordningsvinsterna av projektet var att 
sektoröverskridande Företagsgruppen bildades.  
48 För gymnasieskolan avser det främst elever från individuella programmet och elever som är inskrivna i det 
kommunala aktivitetsansvaret, KAA). 
49 Informationslänk InVux: InVux - Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) , (hämtad 2021-09-29). 
50 För mer information och tillgång till lägesrapporter, kontakta lokal projektledare. 

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/skola--utbildning/fullfoljda-studier/invux.html
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med tillhörande åtgärder. Dels då utmaningarna fortfarande kvarstår, dels för att nya aspekter 
uppkommit såsom att avbrottsorsaken Egen orsak ökat. Utmaningarna kommer att revideras 
till nya formuleringar, vilket förklaras vidare under rubriken Identifierade utmaningar och 
planerade åtgärder. 

► Elever med annat modersmål än svenska 
I Mål och resultat 2020 lyfte verksamheten flera nycklar och centrala framgångsfaktorer: 

- studiehandledning på modersmål 
- satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), 
- formativ bedömning, 
- samarbete svenskalärare och yrkeslärare, och  
- SAM-SFI  
Samtliga av ovan nämnda framgångsfaktorer har fortgått under SKA-perioden och utvecklats 
genom formaliserade uppdrag och forum51. Exempel på detta är användandet av 
studiehandledare på modersmål, arbetet med Agenda 2030, SKUA-arbetet på enhet 1, (som 
leds av förstelärarna inom enhetens pedagogiska utvecklingsarbete), och de nya 
fokusområden (APL-utveckling och specialpedagogik) som behandlas av enhet 2, inom ramen 
för enhetens pedagogiska konferenser. I årets kvalitetsdialog berättade enheterna om att de 
även använder den Globala skolan52 för kompetensutveckling och att de arbetar aktivt med de 
globala målen i Agenda 2030. Nuvarande process innefattar att personalgruppen får 
kompetensutveckling inom konspirationsteorier och social hållbarhet. Målet är att på ett 
professionellt sätt bemöta tankar och oro kring klimat och hållbarhet på vetenskaplig grund. 

Det är svårt att avgöra effekterna av åtgärderna. Om man ser på studieresultaten spretar det, 
där andel godkända betyg på enhet 1 har ökat för kurserna på grundläggande- och gymnasial 
nivå, medan det har minskat för enhet 2. Om man ser på andel avbrott är dessa i stort sett 
oförändrade, alternativt har de avtagit, vilket skulle kunna indikera att åtgärderna haft en 
positiv effekt (se figur 4.1-4.2). I och med att ovan nämnda åtgärder ses som 
nycklar/framgångsfaktorer kommer verksamheten att fortsätta med dessa. Utifrån rapporterna 
och kvalitetsdialogen dras slutsatsen att framgångsfaktorerna har implementerats till arbetssätt 
och att de numera kan ses som genomförda/under bevakning, istället för pågående. 

► Långa kurser i Komvux som särskild utbildning 
I Mål och resultat 2020 lyftes utmaningen med att motivera elever som läser Komvux som 
särskild utbildning, då dessa kurser oftast blir långa för eleverna innan ett betyg kan sättas. I 
samverkan med Vuxenutbildningen i Borås har lokala delbetyg tagits fram och bidragit till att 
ge eleverna ett ”kvitto” på vad de har åstadkommit under terminen. Utmaningen bedöms 
således som åtgärdad.  

 
51 Återkoppling på dessa åtgärder har även lämnats i rapporterna Lärandeprocesser 2021 och Trygghet och 
trivsel 2021.  
52 Den Globala skolan är en kompetensutvecklande satsning från Universitet och Högskolerådet (UHR). 
Informationslänk: Den globala skolan | Utbyten.se, hämtad 2021-09-30.  

https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/
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► Kompetensförsörjning 
I Mål och resultat 2020 lyftes en tredelad utmaning med kompetensförsörjning. För det första 
handlade det om attraktionskraft. Lärare inom Vuxenutbildningen omfattades inte av det 
statliga lärarlönelyftet. Verksamheten efterfrågade en kommunal strategi för att överbrygga 
skillnaderna mellan gymnasielärare på gymnasiet och på Vuxenutbildningen. För det andra 
handlade det om svårigheten att rekrytera behöriga yrkeslärare. För det tredje belystes vikten 
av att kunna bevara den prioriterade funktionen studiehandledare på modersmål.  

I årets kvalitetsdialog lyftes återigen utmaningen med att bevara studiehandledarna på 
modersmål, då dessa är tillsatta med statligt subventionerade medel från Arbetsförmedlingen, 
i form av extratjänst53. Extratjänst avser tolv månader med möjlighet till förlängning och 
bedöms av Arbetsförmedlingen. Studiehandledarna utbildas i egen regi. Verksamheten anser 
att detta är ett prioriterat område och ser en risk med finansieringen för att kunna bevara 
personalen om tillgång till extratjänst försvinner.  

I Lärandeprocesser 2021 gavs exempel på hur enhet 2 arbetat med kompetenshöjande insatser 
för yrkeslärare genom en föreläsningsserie för yrkeslärare via Skolverket. I nuläget utbildar 
sig tre anställda yrkeslärare till att bli behöriga. Verksamheten fortsätter att marknadsföra 
yrkeslärarrollen inom olika branschorganisationer för att underlätta kompetensförsörjningen. 
Utmaningen kring kompetensförsörjning bedöms kvarstå, men i reviderad form med nya 
åtgärder. Befintlig åtgärd (a) kommer att pågå inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Underlag 
Vuxenutbildningen som utbildningsform skiljer sig i mångt och mycket från grundskolan och 
gymnasieskolan, dels utifrån organisatoriskt upplägg, dels utifrån fokusområde i uppdraget. I 
uppföljningen försöker verksamheten säkerställa att utbildningen har en stödjande 
organisation och organisering som möjliggör för eleverna att klara kurserna och undvika 
studieavbrott. Det medför att indikatorerna för uppföljning ser lite annorlunda ut än för de 
andra verksamheterna, med ett tydligare fokus på andel och antal godkända betyg och 
avbrutna studier. Kunskapsresultaten för Vuxenutbildningen presenteras per skolform och är 
inte nedbrutet på kursnivå, förutom för svenska för invandrare (SFI). Då antalet elever som 
läser olika kurser inom de olika skolformerna varierar stort från år till år, är det svårt att 
redovisa jämförbar statistik på kursnivå. Rapporteringen innefattar istället en diskussion 
utifrån ämne och den analys som genomförts i lärar- och ledningskollegiet.  

Statistikperioden löper från september 2020 till september 2021 utan ett specifikt datum. 
Detta då ”sista betygsdatum” för vårens kurser infaller på olika datum från år till år. Det som 
redovisas är ”höstens” och ”vårens” betyg. Vuxenutbildningen är ingen termins- eller 
läsårsbaserad skolform men för att skapa ett rättvisande och jämförbart underlag avgränsas 
perioden enligt ovan. Data för tabell/figur 4.1 – 4.6 avser andel och antal per kurs, inte per 
elev. Gör eleven avbrott på alla kurser vid samma tidpunkt så blir orsaken densamma för alla. 
En elev kan avbryta en kurs och fortsätta med en eller flera. Gör eleven sedan avbrott i 
ytterligare kurser så blir avbrottsorsakerna oftast olika. 

 
53 Informationslänk extratjänst: documentHandler.ashx (insynsverige.se), (hämtad: 2021-09-30). 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1907116
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För Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för nyanlända (EFN) har statistik 
registrerats i enhetens system för uppföljning, Accorda. Datan i Accorda används som 
underlag för vidare registrering i Kolada. Verksamheten har uppmärksammat och 
problematiserat tillförlitligheten i statistiken, då inrapporteringen av datan varit bristfällig. 
Problemet bottnar i att det har saknats samsyn och gemensam förståelse över vad, och på 
vilket sätt, som medarbetare ska rapportera in i systemet. Inför temat har verksamheten därför 
arbetat med att ta fram och förankra nya indikatorer. För att säkerställa tillförlitlighet och 
korrekt data planerar verksamheten att, under hösten (2021), arbeta med implementering på 
medarbetarnivå – vad indikatorer och mål betyder för verksamheten, hur målen kan 
registreras för uppföljningsbarhet, samt förbereda systemen. Verksamheten har satt en 
tidsplan för implementering till januari 2022.  

Nulägesanalys 
För ökad tydlighet är nulägesanalysen uppdelad, Vuxenutbildningen för sig och AME/EFN 
för sig. För AME/EFN saknas resultatunderlag att analysera mot. Istället består aktuellt 
underlag av temats kvalitetsdialog och rankingutveckling från Svenskt Näringsliv. Dessutom 
presenteras de framtagna indikatorer som AME/EFN arbetar vidare med under SKA-perioden 
och följer upp i Mål och resultat 2022. I dialogen har verksamhetens övergripande 
målsättning varit styrande – att få ut fler i arbete och studier.  

Vuxenutbildningen  
Under kvalitetsdialogen diskuterade verksamheten förutsättningarna för eleverna att lyckas 
med studierna och upplevde att de, under perioden, såg en viss negativ utveckling – med fler 
studieovana elever med begränsade förkunskaper. Verksamheten ställde sig frågan om det är 
corona-effekter de upplever med eventuell studieskuld54 som påverkat negativt. Oavsett orsak 
upplever verksamheten att de har fått förändra sitt arbetssätt med ökad grad av ledning och 
stimulans, exempelvis i form av utökat mentorskap och förbättrad introduktionsstruktur, samt 
kompromissa kring de språkliga intagningskraven på yrkesutbildningarna.   

Som beskrivits i tidigare rapporter är många av de elever som läser på Vuxenutbildningen 
studieovana och somliga läser på Vuxenutbildningen på grund av tidigare 
studiemisslyckanden. Många elever kämpar även med att kombinera studier, familj och 
arbete. Vidare har en stor grupp elever inte svenska som modersmål och vissa elever har 
upplevt trauman med psykisk ohälsa som följd. Det finns därför ett stort behov av tillgång till 
elevhälsa och specialpedagogisk kompetens. Både utifrån elevens psykosociala mående, men 
även för att tidigt kunna fånga upp progressionssvaga elever. Verksamheten ser en risk i att 
fler personer potentiellt avbryter sina studier och hamnar i problem med självförsörjning om 
dessa frågor inte tas om hand. För personalen har kombinationen av större utmaningar och 
förändrade arbetssätt, i och med pandemin, inneburit en ökad arbetsbelastning. Verksamheten 
lyfter risken med att arbetsbelastningen påverkat övertid i flexbanken – en kostnad som i 
framtiden kommer att påverka verksamheten.  

 
54 Ordet studieskuld refererar här till att elever haft förändrade förutsättningar att lyckas med sina studier på gymnasieskolan 
genom fjärrundervisning, begränsad möjlighet till APL/praktik och svårbedömt bedömningsunderlag.  
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(Tabell) Figur 4.1: Andel (%) och antal godkända betyg och andel (%) och antal avbrutna 
studier – Grundläggande kurser (grund-vux) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Tabell) Figur 4.2: Andel (%) och antal godkända betyg och andel (%) och antal avbrutna 
studier –Gymnasiala kurser (gy-vux och yrkvux) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Enhet 1 2019/2020 2020/2021 

Andel godkända 
betyg* 81% 86% 

Antal godkända 
betyg 89 av 110 96 av 111 

Andel avbrutna 
studier 33% 23% 

Antal avbrutna 
studier* 61 av 186 33 av 146 

Avbrottsorsaker 
(koder) Enhet 1 2019/2020 2020/2021 

B Arbete 8 3 
E Andra studier 11 2 
F Egen orsak 4 10 
G Föräldraledig 1 0 
H Ej progression 18 4 
J Flytt 6 2 
K Ej närvaro 13 12 

Enhet 2 2019/2020 2020/2021 
Andel 
godkända betyg 94% 83% 

Antal godkända 
betyg 45 av 48 34 av 41 

Andel avbrutna 
studier 0% 1% 

Antal avbrutna 
studier 0 av 65 1 av 108 

Avbrottsorsaker 
(koder) Enhet 2 2019/2020 2020/2021 

B Arbete 0 0 
E Andra studier 0 0 
F Egen orsak 0 0 
G Föräldraledig 0 0 
H Ej progression 0 1 
J Flytt 0 0 
K Ej närvaro 0 0 

Enhet 1 2019/2020 2020/2021 
Andel godkända 
betyg 92% 93% 

Antal godkända 
betyg 445 av 485 446 av 478 

Andel avbrutna 
studier 24% 18% 

Antal avbrutna 
studier 110 av 451 136 av 739 

Avbrottsorsaker 
(koder) Enhet 1 

2019/2020 2020/2021 

B Arbete 20 21 
E Andra studier 15 6 
F Egen orsak 17 40 
G Föräldraledig 5 2 
H Ej progression 20 8 
J Flytt 2 0 
K Ej närvaro 31 59 

Avbrottsorsaker 
(koder) Enhet 2 

2019/2020 2020/2021 

B Arbete 3 3 
E Andra studier 1 2 
F Egen orsak 28 6 
G Föräldraledig 4 0 
H Ej progression 7 17 
J Flytt 1 0 
K Ej närvaro 8 28 

Enhet 2 2019/2020 2020/2021 
Andel godkända 
betyg 97% 95% 

Antal godkända 
betyg 519 av 537 798 av 839 

Andel avbrutna 
studier 4% 4% 

Antal avbrutna 
studier 62 av 1392 56 av 1266 
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(Tabell) Figur 4.3: Komvux som särskild utbildning 

 

 

 

 

 

(Tabell) Figur 4.4: Svenska för invandrare (SFI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Enhet 1) 2019/2020 2020/2021 
Antal godkända 
betyg 8 av 8 3 av 3 

Andel avbrutna 
studier 6% 0% 

Antal avbrutna 
studier 2 av 33 0 

Avbrottsorsaker 
(koder) 

2019/2020 2020/2021 

J Flytt 1 0 
K Ej närvaro 1 0 

Enhet 1 2019/2020 2020/2021 
Antal godkända 
betyg – Kurs A 3 20 

Antal godkända 
betyg – Kurs B 47 41 

Antal godkända 
betyg – Kurs C 55 52 

Antal godkända 
betyg – Kurs D 33 29 

Andel avbrutna 
studier 36% 35% 

Antal avbrutna 
studier 117 av 325 112 av 316 

Avbrottsorsaker 
(koder) Enhet 1 

2019/2020 2020/2021 

B Arbete 37 25 
E Andra studier 8 3 
F Egen orsak 13 29 
G Föräldraledig 3 6 
H Ej progression 9 8 
J Flytt 11 10 
K Ej närvaro 36 31 

Enhet 2 2019/2020 2020/2021 
Antal godkända 
betyg – Kurs A 9 - 

Antal godkända 
betyg – Kurs B 2 - 

Antal godkända 
betyg – Kurs C 16 11 

Antal godkända 
betyg – Kurs D 28 25 

Andel avbrutna 
studier 22% 9% 

Antal avbrutna 
studier 8 av 37 7 av 77 

Avbrottsorsaker 
(koder) Enhet 2 

2019/2020 2020/2021 

B Arbete 0 0 
E Andra studier 0 0 
F Egen orsak 3 0 
G Föräldraledig 1 0 
H Ej progression 0 1 
J Flytt 0 0 
K Ej närvaro 4 6 
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(Tabell) Figur 4.5: Distansstudier via Hermods – Grundläggande kurser (grund-vux) 
 

 

 

 

 

 
 

(Tabell) Figur 4.6: Distansstudier via Hermods – Gymnasiala kurser (gy-vux) 
 

 

 

 

 

 

(Tabell) Figur 4.7: Yrkeshögskolan – drifttekniker kemisk industri 

 

 

 
 

Statistiken visar en genomgående förbättring för andel godkända betyg för enhet 1. Färre 
avbrott på grund av Arbete och Andra studier, fler på grund av Egen orsak (och för 
gymnasiala kurser) Ej närvaro, vilket misstänks dölja en ökad ohälsa. Enhet 2 går i motsatt 
riktning, med något fler med betyget F inom yrkeskurserna i år än tidigare. I Mål och resultat 
2020 lyftes problematiken med att tillgodogöra sig yrkeskurser via fjärrundervisning och 
begränsade möjligheter till APL/LIA, vilket tros ligga bakom årets nedgång. Enhet 2 ser även 
en ökning av avbrottsorsakerna Ej progression och Ej närvaro för gymnasiala yrkeskurser. 
Detta antas vara en del av corona-effekterna, där bristande språknivå även har spelat in. Enhet 
2 har dock varken färre kurser, färre studerande eller högre andel avbrott. Komvux som 
särskild utbildning har något färre betyg i år, men inga avbrott. Under kvalitetsdialogen 
belyste enhet 1 hur ’ofrivillig’ fjärrundervisning påverkat eleverna och arbetet med 
progression negativt. Eleverna har tillhört riskgrupp och har, trots säkerhetsåtgärder med 
exempelvis egen ingång, inte kunnat närvara innan de blivit vaccinerade. Nu är samtliga 
tillbaka.  

 
55 Aktuell siffra ej tillgänglig 

Enhet 1 2019/2020 2020/2021 

Andel godkända 
betyg* 0% 100% 

Antal godkända 
betyg 0 3 av 3 

Andel avbrutna 
studier 0% 0% 

Antal avbrutna 
studier* 0 0 av 3 

Enhet 1 2019/2020 2020/2021 
Andel godkända 
betyg 86% 87% 

Antal godkända 
betyg 99 av 115 102 av 117 

Andel avbrutna 
studier 19% 16% 

Antal avbrutna 
studier 35 av 185 32 av 198 

Enhet 2 2019/2020 2020/2021 
Andel godkända 
betyg 100% 86% 

Antal godkända 
betyg 2 av 2 12 av 14 

Andel avbrutna 
studier 67% 26% 

Antal avbrutna 
studier 4 av 6 7 av 27 

Enhet 2 2019/2020 2020/2021 
Genomströmning 
(examensbevis) 92% (23 av 25) 84% (21 av 25) 

Etablering  
(arbete efter 6 månader) 21 -55 
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Det är färre som avbryter SFI kurser och sina distansstudier hos Hermods. Enhet 1 har 
analyserat kursresultaten för distansstudier via Hermods och sett att F-betygen är centrerade 
till ett fåtal ämnen som traditionellt upplevs som svåra, exempelvis Kemi. Verksamheten har 
diskuterat huruvida dessa kurser kan förläggas i egen regi för att kunna erbjuda adekvat stöd, 
men elevunderlaget saknas oftast för att kunna starta dessa kursgrupper. Därför köps de 
istället in och en dialog med Hermods kring resultaten är inledd. På YH har något färre 
slutfört examen, vilket beror på att de redan har blivit anställda.  

(Tabell) Figur 4.8: Kompetensförsörjning 
Enhet 1 Enhet 2  

2019/2020 
Enhet 1 

2020/2021 
Enhet 1 

2019/2020 
Enhet 2 

2020/2021 
Enhet 2 

Andelen lärare med 
lärarlegitimation 95 % 100% 56 % 63% 

Antal lärare med 
lärarlegitimation 19 av 20 20 av 20 9 av 16 10 av 16 

Antal studiehandledare på 
modersmål 

2,5 årsanställda 
+ 5 som gör 

praktik 

7st (2 tillsvidare 
och 5 visstid 

1,9 årsanställda 
fördelat på 3 

personer 

1,8 årsanställda 
fördelat på 3 

personer 
 

I våras genomförde Vuxenutbildningen sin nylanserade enkät i samband med tema Trygghet 
och trivsel. De frågor som berör Mål och resultat, lyfts upp i denna rapport. Jämförelser mot 
föregående år är inte möjliga, då enkäten är ny för i år. Precis som konstaterades i Trygghet 
och trivsel 2021, var svarsfrekvensen låg, utom för elever som läser kurser på distans via 
extern leverantör. Orsaken antas bero på försvårade möjligheter att genomföra enkäten på 
grund av pandemin. Enkäten visar genomgående höga värden. En sak som sticker ut i enkäten 
för distansstudier via Hermods är den sista kolumnen; ”Min lärare pratar med mig om hur 
långt jag kommit i kursen”. Detta bedöms ha att göra med upplägget och samtal förs med 
Hermods kring dessa utmaningar.  

Figur 4.9: Vuxenutbildningens kvalitetsenkät vårterminen 2021 – Mål och resultat 
Enhet 1 (svarsfrekvens: 48%) 
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Distansstudier via Hermods (svarsfrekvens: 82%) 

 
Enhet 2 (svarsfrekvens: 45%) 

 

Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanlända 

I och med omständigheterna för AME/EFN görs ingen analys mot resultatunderlag. Istället 
presenteras den analys som genomfördes i kvalitetsdialogen mot den övergripande 
målsättningen – att få ut fler i arbete och studier. Analysen har klustrats utifrån innehållet till 
gemensamma rubriker. Dessa har sedan legat till grund för planerade åtgärder.  

(AME/EFN) Stärka samverkan och samsynen – i organisationen och med dess 
samverkansparter 
Under våren 2021 såg AME ett behov av att starta upp och löpande arbeta med IFO 
(ekonomiskt bistånd), kring dialog och samsyn gällande vad respektive 
verksamhet/medarbetare menar med olika begrepp, som exempelvis 
arbetsförmågebedömningar, deltagares progression, insats med mera. I dialogen lyfte AME 
att samsyn kring det gemensamma uppdraget har påbörjats under hösten på ett bra sätt mellan 
verksamheterna, och att gemensamma dialog- och samverkansmöten bokats in.  

(AME/EFN) Ta fram, samverka, förankra och implementera mål och indikatorer för 
uppföljning  
Sektorchefer och verksamhetschefer för sektor Utbildning respektive sektor Socialtjänst har 
tagit fram mål och indikatorer gemensamt, i syfte att få fler i självförsörjning. Målen har 
förankrats med enhetscheferna för att de ska kunna driva och följa upp processerna och 
regelbundet ha dialoger med sina medarbetare. Som ovan nämnts kommer dialoger att 
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genomföras mellan AME och IFO för att skapa samsyn kring olika begrepp och processer. 
För AME kommer arbetet att följas upp inom respektive SKA-tema utifrån olika aspekter.  

Verksamheten identifierar ett behov av att mäta antal företagskontakter för AME, men även 
för hela Företagsgruppen. Utveckling av detta kommer att arbetas med löpande, som 
lärandeprocess, fram till nästa period för Mål och resultat (2022).     

AME/EFN ser ett behov av att arbeta vidare med tillförlitligheten i registreringen av data och 
uppföljningen av indikatorerna. Implementeringen bland medarbetarna planeras att följas upp 
under Lärandeprocesser 2022.  

(AME/EFN) Stärka deltagarens delaktighet och insyn i sin egen utveckling och progression 
AME ser en utmaning i att få deltagaren att förstå sitt ansvar, för att arbeta för sin egen 
utveckling och progression. Under kvalitetsdialogen lyftes förslag på att tidigt klargöra syfte 
och förväntningar, samt vilka delar som AME kan stötta deltagaren med, för att på så vis 
möjliggöra och motivera det egna ansvaret och ökad delaktighet.  

I nuläget mäts stegförflyttning av deltagaren, genom deltagarens självskattning i samtal och 
uppföljningar av individuella arbetsmarknadsplaner. Detta genomförs strukturerat och är 
återkommande inslag under deltagarens tid på AME. AME ser utmaningar i att mäta 
progression för individen och dess processer. Eventuellt kan den utforskande vetenskapliga 
metoden BIP56; Indikatorer och jobbsannolikhet, vara aktuell. En djupare analys behövs för 
att komma vidare i arbetet.  

(AME/EFN) Utvecklat arbete mot målen – förbättrat företagsklimat och Agenda 2030 
För att bidra till att Stenungsunds kommun förbättrar sitt företagsklimat (Strategisk plan 
2021–2023), lyfter verksamheten vikten av att AME och Företagsgruppen arbetar med 
service, bemötande och kvalitet. De insatser och den service och bemötande AME och 
Företagsgruppen ger till företag och individer, samt kvaliteten i företagskontakterna, kan 
påverka hur företag uppfattar Stenungsunds kommun i Svenskt Näringslivs-
undersökningarna. De enkätfrågor som främst kan visa på en utveckling är frågorna kring 
Kommunens service och bemötande, Skolans kontakter med lokala näringslivet, Företagens 
engagemang för företagsklimatet, Tillgång på relevant kompetens, Tjänstemännens attityder 
och Information till företagen. Verksamheten bedömer att det kommer att ta tid innan man 
kan utläsa effekterna av de genomförda och planerade åtgärderna i resultatmätningarna. Fullt 
genomslag beräknas först vid mätningen år 2023. I dialogen belyste verksamheten att arbetet 
de gör, har starka kopplingar till några av de globala målen i Agenda 203057 och till målet om 
förbättrat företagsklimat i kommunens Strategiska plan 2021–2023.  

 
56 BIP=Beskæftigelses Indikator Projektet. Informationslänk BIP: BIP-indikatorer-och-
jobbsannolikhet_WEB.pdf (vaeksthusets-forskningscenter.dk), hämtad 2021-10-05. 
57 Verksamheten gör kopplingar till mål 1: Ingen fattigdom, mål 3: God hälsa och välbefinnande, (mål 4: God 
utbildning för alla), mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 10: 
Minskad ojämlikhet. 

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2020/09/BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB.pdf
https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2020/09/BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB.pdf
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Figur 4.10: Rankingutvecklingen år 2012–2021 från Svenskt Näringsliv, samt de enkätfrågor 
som mätningen utgår från58 

(Tabell) Figur 4.11: Framtida indikatorer att analysera i Mål och resultat 2022  
I tabellen presenteras indikatorer som verksamheten valt att följa upp (framöver) i temat Mål 
och resultat. Indikator nr.1–16 rapporteras med tertialuppföljning till AME Styrgrupp. 
Indikator nr.17 följs upp årsvis. Nr.12, 15 och 19–22 tas fram av individ- och 
familjeomsorgen (IFO). 

Indikatorer AME/EFN 
1. Antal personer med nystartsjobb 
2. Antal personer med lönebidrag 
3. Antal personer med extratjänster 
4. Antal personer med introduktionsjobb 
5. Antal personer, pausad pga. kompletterande aktör 
6. Antal personer, avslutad pga. kompletterande aktör 
7. Antal personer i arbetsträning (kommunal) 
8. Antal personer i arbetsträning (privata) 
9. Antal personer i praktik (kommunal) 
10. Antal personer i praktik (privata) 
11. Antal nyinskrivna i huvudprocessen  
12. Antal nyinskrivna i rehabprocessen*  

(*tas fram av IFO) 
13. Antal personer som nått självförsörjning 
14. Antal utan insats (huvudprocess) 

 
58 Svenskt Näringsliv gör årliga mätningar över företags upplevelser av att driva företag i sina respektive 
kommuner. Resultatet presenteras i form av en rankinglista som går att följa över tid. De enkätfrågor som AME 
och Företagsgruppen kan påverka utvecklingen i är frågorna kring Kommunens service och bemötande, Skolans 
kontakter med lokala näringslivet, Företagens engagemang för företagsklimatet, Tillgång på relevant 
kompetens, Tjänstemännens attityder och Information till företagen. (Nästa mätning görs januari-mars 2022). 
AME följer kontinuerligt resultatet som ett led i sin kvalitetsanalys.   
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15. Antal utan insats (rehabprocess)* 
(*tas fram av IFO) 

16. Antal månader utan insats i genomsnitt  
17. Antal Feriearbete sommar59 
18. Antal deltagare som saknar insats, saknar insats pga. saknat utbud och i väntan på insats* 

(*tas fram av IFO) 
19. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen* 

(*tas fram av IFO) 
20. Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde* 

(*tas fram av IFO) 
21. Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 

andel (%)* 
(*tas fram av IFO) 

22. Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, väntat längre 
än 14 dagar (%)* 
(*tas fram av IFO) 

Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån den samlade resultatbilden har verksamheten identifierat aktuella utmaningar och tagit 
fram/planerat åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. För 
Kompetens och utveckling har sju utmaningar identifierats. Dessa utmaningar är: 

› Säkerställa en tydlig, stödjande och transparent struktur och organisering för att 
motverka studieavbrott 

› Stärka samverkan och helhetsperspektiv för fler i självförsörjning 
› Stärka och bevara god kompetensförsörjning 

 

› Stärka samverkan och samsyn – i organisationen och med dess samverkansparter 
› Ta fram, samverka, förankra och implementera mål och indikatorer för uppföljning 
› Stärka deltagarens delaktighet och insyn i sin egen utveckling och progression 
› Utveckla arbete mot målen – förbättrat företagsklimat och Agenda 2030  

► Säkerställa en tydlig, stödjande och transparent struktur och organisering för att motverka 
studieavbrott 
Utmaningen är en revidering av utmaningen i tabellrad 1 (i uppföljningen av tidigare 
utmaningar och åtgärder). Verksamheten såg behov av att fortsätta utveckla introduktionen 
för eleverna. I kvalitetsdialogen och analysen aktualiserades även det stora behovet av tillgång 
till specialpedagog och elevhälsa. Åtgärderna kommer att följas upp under Lärandeprocesser 
2022, respektive Trygghet och trivsel 2022.   

► Stärka samverkan och helhetsperspektiv för fler i självförsörjning 
I analysen belyste verksamheten behov av samverkan för elever i övergången mellan 
ungdomsgymnasiet, (exempelvis från IM och KAA) och Vuxenutbildningen, samt tillgång till 
språkpraktik för elever som läser SFI. De planerade åtgärderna är beroende av olika aktörer 

 
59 Detta är den indikator som verksamheten bedömer som mest tillförlitlig av tidigare data, då detta registreras 
automatiskt i Feriedatabasen när ungdomarna söker arbete. Feriearbetet analyseras sedan varje höst inom AME 
för uppföljning – hur det har gått, samt vilka förbättringar man kan göra framöver. Uppföljning sker även varje 
år med Soltak tillsammans med grannkommuner angående hur administrativa rutiner kring feriearbete har 
fungerat. (Senaste uppföljningen genomfördes september 2021). 
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och beslut och ligger således mer på verksamhetsnivå, än enhetsnivå. Uppföljning sker i 
Lärandeprocesser 2022 då utredningsbesked eventuellt finns att tillgå. Åtgärderna är ett 
långsiktigt arbete.  

► Stärka och bevara god kompetensförsörjning 
Verksamheten ser ett stort behov av att hitta sätt att bevara studiehandledare på modersmål 
efter extratjänst slut, genom förstärkt finansiering. Likaså behöver personalens ökade timmar i 
flexbanken, (som en del av pandemins konsekvenser), ses över och omhändertas. Uppföljning 
sker i Mål och resultat 2022. 

► Stärka samverkan och samsyn – i organisationen och med dess samverkansparter 
Under SKA-perioden kommer samverkan mellan AME/EFN och IFO fortgå och utvecklas, 
samt tydliggörande av roller, mandat och ansvar för medarbetare. I samverkan med Kultur 
och Fritid och grannkommunerna kommer samverkan kring ferieplatser och feriearbete fortgå 
och utvecklas. Uppföljning sker i samband med Lärandeprocesser 2022 och Mål och resultat 
2022.  

► Ta fram, samverka, förankra och implementera mål och indikatorer för uppföljning 
En central del i utmaningen är att säkerställa tillförlitlig data att följa upp mot. Som 
verksamhet är AME/EFN beroende av olika aktörer och uppföljning och analys behöver 
således ske i samverkan. Uppföljning sker i Lärandeprocesser 2022 och i Mål och resultat 
2022. 

► Stärka deltagarens delaktighet och insyn i sin egen utveckling och progression 
Verksamheten ser över möjligheten att använda sig av BIP som metod, samt förtydliga 
processer, arbetsbeskrivningar och arbetsmarknadsplaner gentemot deltagarna. Uppföljning 
sker i Mål och resultat 2022. 

► Utveckla arbetet mot målen – förbättrat företagsklimat och Agenda 2030  
Långsiktigt arbete där verksamheten ska arbeta för fler och goda näringslivskontakter, med 
fokus på god service och bemötande. Processuppföljning sker i samband med 
Lärandeprocesser 2022 och Mål och resultat 2022.    

Utmaningar Åtgärder Analyseras i 
temaområde 

Eventuell 
kommentar 

► Säkerställa en 
tydlig, stödjande 
och transparent 
struktur och 
organisering för 
att motverka 
studieavbrott 

• Förbättra introduktionen för eleverna: 
o Fortsätta utveckla 

introduktionsfilmer som ett 
komplement till fysiska 
introduktioner  

o Översätta broschyren till olika språk 
• Framtagning av gemensamma standarder 

inom digitalisering 
• Se över möjligheter till tillgång till elevhälsa 

och specialpedagog 

Lärandeprocesser 
2022 och 
Trygghet och 
trivsel 2022 
 
 
 
 
Trygghet och 
trivsel 2022 

Arbetet pågår under 
SKA-perioden 
inom verksamheten. 
 
 
 
 
 
Frågan bearbetas 
under Trygghet och 
trivsel 2022. 

► Stärka 
samverkan och 
helhets-
perspektiv för 
fler i 

• Samverkansprojekt 
o GR projektet InVux 

▪ Fortsätta påbörjar arbete 
med mentorskap inom 
projektet InVux 

Lärandeprocesser 
2022  
 

Samverkansprojekt: 
Inväntar 
utredningsresultat. 
Språkpraktik: 
Verksamhets-
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självförsörjning ▪ Förslag: Slussen 
• Utvecklad språkpraktik 

övergripande 
ansvarsområde –  
AME har en viktig 
roll i frågan, likväl 
den 
sektoröverskridande 
Företagsgruppen. 

► Stärka och 
bevara god 
kompetens-
försörjning 

• Bevara studiehandledare på modersmål: 
Finansiering för anställning efter extratjänst 
slut. 
(Budgetfråga) 

• Hantering av övertid i flexbanken. 
(Budgetfråga post corona) 

Mål och resultat 
2022 

Strategiska frågor, 
under hela perioden 

► Stärka 
samverkan och 
samsyn – i 
organisationen 
och med dess 
samverkans-
parter 

• Fortsätta utveckla samarbetet mellan AME 
och IFO, kring effektiva processer 

• Tydliggöra roller, mandat, ansvar för 
medarbetare inom AME och IFO 

• Analys av arbetet med ferieplatserna 
tillsammans med verksamheten Kultur och 
Fritid 

• Kommunövergripande uppföljning och 
utveckling av feriearbete med kommunerna 
Kungälv, Tjörn, Lilla Edet, Lerum och Ale 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

Under hela 
perioden 

► Ta fram, 
samverka, 
förankra och 
implementera 
mål och 
indikatorer för 
uppföljning 

• Vidareutveckling av hur data förs in korrekt i 
systemet Accorda för tillförlitlighet i utdata 
och statistik. Utbildning från leverantör av 
system för att lägga in rätt indikatorer och 
mål samt upplärning av systemet 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

Hösten 2021 

► Stärka 
deltagarens 
delaktighet och 
insyn i sin egen 
utveckling och 
progression 

• Förtydliga processer, arbetsbeskrivningar 
och arbetsmarknadsplaner gentemot 
deltagare60 

• För progressionsmätning av deltagare 
undersöks om BIP som metod för mätning 
kan användas 

Mål och resultat 
2022 

Under hela 
perioden 

► Utveckla arbetet 
mot målen – 
förbättrat 
företagsklimat 
och Agenda 
2030 

• Arbeta med att förbättra/utveckla god service 
och bemötande och god kvalitet i 
företagskontakter 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 

Under hela 
perioden. Beräknad 
full effekt 2023. 

 

 
60 Åtgärden har en tydlig koppling till åtgärd inom Trygghet och trivsel 2021. Utmaningen och åtgärden passar 
dock bättre i temana Lärandeprocesser och Mål och resultat och kommer därför att förflyttas dit. Aspekten 
trygghet att veta vart man som deltagare ska vända sig ligger kvar under Trygghet och trivsel. 
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Kultur och Fritid 
Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 
I och med att det är första gången som Kultur och Fritid är med i rapporten för Mål och 
resultat, saknas resultatunderlag och direkta utmaningar och åtgärder att följa upp mot.  

Underlag 
Utöver tidigare dialoganteckningar och rapporter, består aktuellt analysunderlag av årets 
kvalitetsdialog och kvalitetsanalys för temat Mål och resultat.  

Nulägesanalys 
Det har varit en särskild period för Kultur och Fritid. Flera delar av verksamheten har varit 
stängda eller begränsade på grund av pandemirestriktioner. Implementeringen av SKA-
modellen har varit aktiv genom hela mätperioden och verksamheten har tagit fram indikatorer 
för samtliga enheter. Dessa presenteras nedan som underlag att följa upp mot i Mål och 
resultat 2022. 

(Tabell) Figur 5.1: Framtida indikatorer att analysera i Mål och resultat 202261  
I tabellen presenteras indikatorer som verksamheten valt att följa upp (framöver) i temat Mål och 
resultat.  

Enhet Indikatorer Eventuell 
kommentar 

Biblioteket62 

• Antal lån – totalt och fördelat på vuxna/barn 
• Antal besökare – uppdelat efter fysiskt och digitalt 
• Öppet per vecka – uppdelat efter fysiskt och digitalt 
• Lån per invånare – i relation till riket 
• Barnbokslån per barn i kommunen – i relation till riket 
• Antal externa projekt 

Egen statistik + 
nationell 
biblioteksstatistik 

Kultur 

• Antal besök i Kulturhuset 
• Antal evenemang, totalt och fördelat på vuxna och barn 
• Antal utställningar 
• Kapacitetsutnyttjande – lokalbokningar 
• Antal externa projekt 
• Antal registrerade kulturföreningar – i relation till totalt antal 

föreningar. 

 

Kulturskolan 

• Antal inskrivna barn och unga 
• Upptagningsfrekvens (andel (%) av totalt antal folkbokförda 

barn och unga mellan åk 2 i grundskolan till gymnasiet)  
• Antal barn och unga som söker plats i Kulturskolan 
• Total efterfrågan (summa antal inskrivna + antal sökande) 
• Lärartäthet 

o Totalt antal anställda och fördelat på heltidstjänster 
o Barn/heltidsanställd 
o Genomsnittlig anställningsgrad 

• Fördelning 
o Efter skola 
o Efter ämne 
o Efter ålder 

Egen statistik + 
nationell statistik 
från 
Kulturskolecentrum 
(Kulturrådet) 

 
61 Utöver listade indikatorer ser verksamheten över möjligheten att använda sig av NKI som underlag. 
62 Biblioteket: planerar att införa fokusgrupper på specifika teman för att nå målgruppen barn och unga bättre. 
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Ungdoms- 
verksamheten63 

• Antal besök på fritidsgårdar (Hasselgården och Stora 
Högagården) 

• Kapacitetsutnyttjande – lokalbokningar 
• Antal kontakter sociala medier – (följare Instagram) 
• Antal projekt StenUNGslanten 
• Antal deltagare i lägerverksamheten LSS 
• Good enough målen i Besöksenkäten 
• Antal timmar ungdomsproducerat 
• Antal kompetensbrev ELD 
• Resultat LUPP 

Egen statistik + 
underlag från 
KEKS-nätverket. 
Jämförelser med 
andra i KEKS-
nätverket 
 
(LUPP): Lyfts i 
Trygghet och 
trivsel. Jämförelse 
mot tidigare år. 

Idrott 
Anläggning 

• Antal besökare Stenungsund Arena 
• Antal besök simhallen – fördelat barn och vuxna 
• Antal registrerade föreningar – varav bidragsberättigade 
• Antal deltagare idrottsskolan 
• Lokalt aktivitetsstöd i timmar 
• Antal gästnätter 

Egen statistik 

Kultur och Fritid är ingen homogen grupp och enheterna har därför olika utmaningar. I 
kvalitetsdialogen belyste exempelvis Idrott Anläggning verksamhetens särart, då många 
frågor rör drift och kvalitetssäkring av miljöer och arenor, snarare än producerande 
verksamhet och utveckling. Kvalitetsuppföljningar och kvalitetsutveckling har dock alltid 
varit inslag i Kultur och Fritids verksamheter, och olika mätverktyg har använts för att få fram 
data. Exempel på detta är nationell statistik; såsom Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik, 
samt statistik från Statens kulturråd, och från regional samverkansstatistik; såsom inom 
KEKS-nätverket. Skillnaden är att dessa nu är inordnade i en sektorsövergripande systematisk 
modell. En förhoppning är att samverkansmöjligheter mellan verksamheter ökar i och med 
detta. En utmaning som identifierades under temat var att sammanlänka de olika planer och 
projekt som resultat- och uppföljningsredovisas i olika sammanhang (exempelvis 
Biblioteksplanen och Kulturpolitiska planen), i SKA-modellens Mål och resultat. Det här är 
dock ett långsiktigt arbete som följs upp parallellt med systematiska kvalitetsarbetet.   

I samtliga enheter identifieras utmaningen att nå fram till olika målgrupper. Frågan är 
komplex, då det inte endast avser utgående kommunikation. Det handlar även om 
tillgänglighet, attraktionskraft, service och bemötande. Under kvalitetsdialogen lyftes flera 
exempel på åtgärder som genomförts för att öka tillgängligheten, exempelvis har 
Nösnäsvallen öppnat upp för allmänhetens löpning, Stenungsund Arena fått utökade 
öppettider, utökad simskola och digitala kanaler för information och bokning, såsom 
hamnverksamhetens hemsida. För biblioteket har exempelvis självservice bidragit till ökad 
tillgänglighet. Tillgänglighet avser dock inte endast att platsen är öppen, utan även hur 
verksamheten attraherar, tilltalar och bemöter invånarna. Ett exempel på detta är bibliotekets 
arbete med att vara en mötesplats för alla, något som har sin grund i Bibliotekslagen64. Ett 
annat exempel är det arbete som pågår i Kulturhuset Fregatten där en skyltgrupp ser över 
tillgänglighet i mötesplatserna. Enheterna planerar att identifiera vilka målgrupper som de inte 
når i nuläget, för att sedan kunna se över befintligt kommunikations- och 

 
63 Ungdomsverksamheten genomför kvalitativa undersökningar i anslutning till ungdomsproducerad verksamhet, 
samt i gruppenkäter i samband med projekt. 
64 Bibliotekslag (2013:801) 1 kap. 2§. 
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undersökningsmaterial. Kultur och Fritid har exempelvis sett över metoder för att använda 
Nöjd kundindex (NKI) för uppföljning. För barn och unga kanske andra metoder behöver 
sättas in som komplement. Under kvalitetsdialogen berättade enheterna för varandra om olika 
dialog-/fokusgrupper som används, exempelvis Kulturhusrådet. Syftet är att komma närmare 
invånarnas tankar kring verksamhetens utformning och innehåll för att bättre kunna anpassa 
verksamheten. Under kvalitetsdialogerna kommer data att analyseras utifrån ledorden: 
tillgänglighet/tillgängliggöra, funktionalitet/kvalitet, bemötande/service. För 
ungdomsverksamheten är ett viktigt mål i målgruppsanpassningen att hitta sätt att möjliggöra 
för fler barn och unga i kommunen att få stöd i ungdomsproducerad verksamhet65. Här kan 
geografisk spridning vara en utmaning, liksom målgruppsanpassad information. En annan 
viktig del för att nå olika målgrupper är digitala lösningar, något som kommer att arbetas 
vidare med under Lärandeprocesser 2022.  

Kultur och Fritid arbetar aktivt med visionen meningsfull fritid för kommunens invånare, med 
god tillgång till kultur, idrott, kunskap och information. Ett särskilt fokus finns på barn och 
unga, något som anges i verksamhetens olika styrdokument och är en nationellt prioriterad 
fråga, exempelvis i kulturpolitiken med Barn och ungas rätt till kultur. I kvalitetsanalysen 
lyfte verksamheten övergripande fokusområden som de kommer att arbeta vidare med: 

- Öka barns läsande 
- Öka barns rörelse 
- Öka barns rätt till kultur 
- Öka ungas inflytande och delaktighet 

I kvalitetsdialogen diskuterade verksamheten Kultur och Fritids roll som en stärkande aktör 
till andra verksamheter, bland annat skolverksamheterna. Exempelvis är Kultur och Fritid 
aktör i ferieplatser och Unga i jobb, skolsim/stödsim, läxhjälp, SSPF och måndagsmötena. 
Stor del av Kultur och Fritids verksamheter ställer krav på flexibel struktur, med många 
projekt igång samtidigt, varav många projektmedelsstyrda, och kommunala önskemål om 
behovsanpassade insatser – exempelvis kring ungdomssituationen. Samtidigt begränsar 
projektstyrd finansiering flexibiliteten, då den dels är innehållsstyrd, dels tidsbegränsad. 
Balansen mellan rambudget och ordinarie verksamhet kontra projektmedelsfinansierade 
projekt, medför utmaningar. I dialogen lyfte biblioteket som exempel upp att de fått förnyat 
anslag för litteraturpedagog (ett fjärde år), något som möjliggör utökat läsfrämjande arbete 
mot barn och unga. En utmaning med projektstyrda insatser är att bevara de positiva 
effekterna och arbetssätten när projekten är över.  

Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån den samlade analysbilden har verksamheten identifierat och sammanställt aktuella 
utmaningar. Dessa utmaningar är: 

› Utveckla och säkra systematik i uppföljning och analys 
› Identifiera och nå fram till olika målgrupper 

 
65 Ungdomsproducerad verksamhet är aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva 
engagemang. Möjlighet till finansiering finns exempelvis genom StenUNGslanten.  
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› Arbeta för ett helhetsperspektiv inom verksamheten och i samverkan med andra 

Nedan förklaras dessa kort och listas avslutningsvis i en tabell. 

► Utveckla och säkra systematik i uppföljning och analys 
Verksamheten ser ett fortsatt behov av att utveckla systematiken i uppföljning för respektive 
enhet. I Mål och resultat kommer de nya framtagna indikatorerna användas. Utmaningen följs 
upp under Mål och resultat 2022.   

► Identifiera och nå fram till olika målgrupper 
Utmaningen och åtgärderna lyftes i uppföljningen och kommer att fortgå under perioden. 
Processuppföljning kommer att ske i Lärandeprocesser 2022.  

► Arbeta för ett helhetsperspektiv inom verksamheten och i samverkan med andra 
Utmaningsformuleringen revideras för att bättre överensstämma med utmaningsbilden och 
åtgärdsprocesserna. Uppföljning kommer att ske i Lärandeprocesser 2022 och Mål och 
resultat 2022. 

Utmaningar Åtgärder Analyseras i 
temaområde 

Eventuell 
kommentar 

► Utveckla och säkra 
systematik i 
uppföljning och analys 

• Systematik i uppföljning för respektive 
enhet 

Mål och resultat 
2022 

 

► Identifiera och nå 
fram till olika 
målgrupper 

• Identifiera de målgrupper som verksamheten 
inte når 

• Målgruppsanpassa information och 
undersökningsmaterial 

• Fortsätta arbetet med 
dialoggrupper/fokusgrupper 

o Kulturhusrådet 
• Öka ungdomsproducerad verksamhet 

Lärandeprocesser 
2022 

 

► Arbeta för ett 
helhetsperspektiv 
inom verksamheten 
och i samverkan med 
andra 

• Arbeta med de övergripande fokusområdena 
• Stärka systematiken och helhetsbilden i 

arbetet med projektfinansierad verksamhet 
kontra ordinarie verksamhet 

• Utveckla strategier och rutiner för att kunna 
möta behov av flexibla insatser 

• Meningsfull fritid – ett helhetsperspektiv 
inom verksamheten och i samverkan med 
andra 

Lärandeprocesser 
2022 och Mål 
och resultat 2022 
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Sektor Utbildning 
Utöver verksamheternas kvalitetsdialoger, har SKA-modellen en sektorövergripande nivå, 
med en gemensam kvalitetsdialog för sektorchef och verksamhetschefer. Syftet med dialogen 
är att identifiera mönster, potentiella samverkansvinster och skapa en helhetssyn. Genom hela 
SKA-processen identifieras utmaningar och behov, som behöver hanteras sektorövergripande 
eftersom de påverkar flera verksamhetsområden. Kvalitetsdialogen möjliggör en strategisk 
överblick.  

Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 
Utmaningar Åtgärder Status 

► Relevanta indikatorer 
► Förmåga till analys och 

framtagning av relevanta 
indikatorer 

a) Översyn av indikatorer och framtagning av 
mallar för rapportering av statistik 

b) Kompetensutvecklingsinsatser och tematiska 
USL 

c) Samverkan mellan verksamheterna 

a-c) Pågår 

► Lägre andel män än 
kvinnor som tar examen 
från gymnasiet 

a) Sektorövergripande fokus på kön i förhållande 
till måluppfyllelse i framtida kvalitetsarbete 

a) Pågår 

► Relevanta indikatorer samt Förmåga till analys och framtagning av relevanta indikatorer 
Implementeringen av Sektor Utbildnings modell för systematiskt kvalitetsarbete, påbörjades 
läsåret 19/20 och är nu inne på sitt första uppföljningsår för tema Mål och resultat. Detta är 
första gången som samtliga verksamheter finns med i rapporten, (föregående år saknades 
AME/EFN från Kompetens och utveckling, och Kultur och Fritid).  

På sektorövergripande nivå har SKA-processen utvecklats. Initialt lades tonvikten vid 
identifierade utmaningar och åtgärder kopplade till underlag för analys, medan det nu läggs 
mer tonvikt på analys av verksamhetens mål- och resultatuppfyllelse. Det ska dock poängteras 
att indikatorers relevans och anpassning till verksamheterna och underlaget för analys, är 
områden som kontinuerligt behöver ses över. Under SKA-perioden har en förvaltningsåtgärd 
(a) varit att bistå verksamheterna med mallar för rapportering av statistik. Arbetet med att 
justera och färdigställa mallarna för varje verksamhetsområde fortgår.  

Under sektorledningens kvalitetsdialog konstaterades att den gemensamma SKA-modellen 
fungerar som stöd för verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet, och i att synliggöra 
potentiella samverkansvinster. Genom att reflektera över varandras verksamheter, 
erfarenheter, lärdomar och strategier uppnås ökad kvalitet inom hela sektorn.  

Föregående år planerades och genomfördes tematiska USL66 för att vidareutveckla kvaliteten i 
sektorns analysförmåga. Åtgärden tematiska USL kommer att fortgå under perioden. 

► Lägre andel män än kvinnor som tar examen från gymnasiet 
Det här är en utmaning som lyftes under Mål och resultat 2020 och har varit ett fokusområde 
hela SKA-perioden. Indikatorer har brutits ner på bakgrundsvariabeln kön, för att kartlägga 
mönster och orsakssamband. Exempelvis visade grundskolans analys i årskurs 9 att det finns 

 
66 Utökad sektorledning (USL) är ett forum där samtliga enhetschefer från Sektor Utbildning träffas.   
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en skillnad mellan pojkar och flickor avseende genomsnittligt meritvärde, något som inte 
visade sig i lika hög utsträckning avseende behörighet till nationellt yrkesprogram. I 
ämnesanalysen kom grundskolan fram till att det finns brister i pojkars läs- och skrivförmåga. 
Gymnasieskolan har kartlagt samband och genomfört åtgärder för att åtgärda skillnader i 
examensgrad, exempelvis kring ledarskap i klassrummet, tydliggörande pedagogik och tätare 
uppföljningar med eleverna och EHT. Analysen visar dock en fortsatt skillnad mellan män 
och kvinnor, där män har både sämre ingångsvärde (genomsnittligt meritvärde), och 
examensgrad. Utmaningen bedöms således kvarstå. Under sektorledningens kvalitetsdialog 
drogs slutsatser kring negativa identitetsprocesser. Verksamheterna reflekterade kring 
huruvida, och på vilket sätt, de bidrar till att skapa identiteter som gör att pojkar/män 
underpresterar i skolan jämfört med flickor/kvinnor. Utmaningen är inte unik för 
Stenungsunds kommun, utan lyfts regelbundet nationellt. Sektorn kommer fortsättningsvis att 
följa upp perspektivet lärandeidentiteter, både utifrån ett verksamhetsperspektiv och utifrån 
ett helhetsperspektiv, för att belysa faktorer som hindrar och möjliggör identiteter som gynnar 
lärande på organisationsnivå. 

Nulägesanalys 
Under sektorledningens kvalitetsdialog diskuterades implementeringsprocessen. Överlag 
bedöms SKA-modellen fungera väl, men det finns utmaningar i och med att verksamheterna 
skiljer sig åt, både i storlek, utformning, uppdrag och personalgrupper. Verksamhetscheferna 
konstaterade vikten av att säkerställa processen och återkopplingen förbi ledningsnivå och att 
mobilisera, (möjliggöra för), att fler bidrar i kartläggnings- och analysarbetet. Olika 
kompetenser bidrar till bredare och djupare perspektiv i underlagen och analyserna, samtidigt 
som personalen blir medledare i förbättringsarbetet – en form av distribuerat ledarskap.  

Vidare diskuterades vikten av introduktion för nyanställda. Flera positiva exempel lyftes upp, 
exempelvis förskolans arbete med introduktion i aktionsforskning för alla nyanställda, samt 
fördjupningar för övrig personal. Här säkerställs en gemensam grund och en vetenskaplig 
nivå, trots en heterogen personalgrupp med olika utbildningsbakgrund. 

Under dialogen lyftes flera positiva aspekter med den gemensamma SKA-modellen, 
exempelvis erfarenhetsutbyte och samverkansvinster. Verksamheterna såg möjligheter till 
samverkan kring specifika utmaningar och projekt, exempelvis läsfrämjande och simning, 
men även kring helhetsperspektiv, där erfarenheter och analyser från en verksamhet kan 
synliggöra behov för en annan verksamhet. Verksamheterna vill arbeta vidare med 
övergångar mellan stadier, ex. förskola – grundskola (F-klass), för att se om och hur 
erfarenheter och verksamhetsövergripande analyser kan bidra till en starkare helhet. 

Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån den samlade analysbilden har sektorn identifierat aktuella utmaningar och tagit fram 
åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. Uppföljning sker i Mål och 
resultat 2022.  
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► Underlag för analys och distribuerat ledarskap 
Arbetet med att ta fram kvantitativt underlag fortgår, eftersom utmaningen kring 
verksamheternas analysunderlag kvarstår. Verksamheterna kommer att se över olika sätt att 
stärka analysförmågan och processarbetet genom distribuerat ledarskap.  

► Helhetsperspektiv och övergångar 
En av fördelarna med Sektor Utbildnings gemensamma SKA-modell är möjlighet till 
helhetsperspektiv i styrkedjan. För att verksamhetsanalyserna inte ska stanna kvar inom 
respektive verksamhet, behöver övergångar ses över och utvecklas. 
Informationsöverlämningar och kartläggningar är naturliga inslag i sektorn, i framåtriktade 
syften. Det som efterfrågas här är hur verksamhetsanalyserna kan påvisa förbättringsbehov 
och behov av kompensatoriska åtgärder, i alla riktningar. Utmaningar för gymnasieskolan 
skulle exempelvis kunna förebyggas i grundskolan och/eller genom åtgärder från Kultur och 
Fritid. I Lärandeprocesser 2022 planerar exempelvis grundskolan att, i samverkan med 
förskolan, se över övergången förskola           förskoleklass (F-klass). 

► Lärandeidentiteter 
Resultatet från grundskolan och gymnasieskolan visar en fortsatt skillnad i studieresultat 
utifrån bakgrundsvariabeln kön. Spridningen bedöms bero på skillnader i lärandeidentiteter 
och sektorn vill undersöka huruvida verksamheterna bidrar till att hindra och möjliggöra 
identiteter som gynnar lärande. Arbetet är långsiktigt och har redan påbörjats i 
verksamheternas kartläggningar och analyser. Perspektivet lärandeidentiteter kommer 
genomsyra arbetet under perioden och utgöra tema för kommande USL.  

Utmaningar Åtgärder Analyseras i 
temaområde 

► Underlag för analys 
och distribuerat 
ledarskap 

• Bistå verksamheterna i arbetet med att få fram 
kvantitativt underlag för analys; anpassa indikatorer 
och se över val av definitioner, justera och färdigställa 
mallar 

• Inom verksamheterna, och (för skolverksamheterna) i 
samverkan med Centrala barn- och elevhälsan, 
mobilisera fler delar ur personalgruppen (olika 
professioner och yrkesroller/funktioner) för 
kartläggning och analys 

Mål och 
resultat 2022 

► Helhetsperspektiv och 
övergångar  

• Återkoppla mönster från verksamheternas analyser till 
sektorns verksamheter, särskilt i samband med 
övergångar, för att möjliggöra 
organisationsförändringar och strategiska tidiga 
insatser 

Mål och 
resultat 2022 

► Lärandeidentiteter • Genomgående fokus på perspektivet lärandeidentiteter 
i sektorns samtliga verksamheter 

Mål och 
resultat 2022 
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Figur- och tabellregister 

Förskolan 
• (Tabell) Figur 1.1 Samlingstabell Organisation  
• Figur 1.2: Andel (%) förskollärare, i relation till socioekonomiskt index 
• Figur 1.3: Personaltäthet, i relation till socioekonomiskt index 
• Figur 1.4: Förskollärartäthet, i relation till socioekonomiskt index 
• Figur 1.5: Andel behörig och obehörig personal HT21, med jämförelser mot HT20 och riket 
• Figur 1.6: Göteborgsregionens (GR) regiongemensamma enkät för vårdnadshavare VT2021 

Grundskolan 
• Figur 2.1: Andel (%) elever med minst godtagbara kunskaper i respektive ämne, åk 3 VT 
• Figur 2.2: Andel (%) elever med minst godtagbara kunskaper i respektive ämne, åk 6 VT 
• Figur 2.3: Betygsspridning (F-A) åk 6, per ämne VT21  
• Figur 2.4: Andel (%) elever med minst godtagbara kunskaper i respektive ämne, åk 9 VT 
• Figur 2.5: Betygsspridning (F-A) åk 9, per ämne VT21  
• Figur 2.6: Genomsnittligt meritvärde åk 9, totalt och fördelat efter kön 
• Figur 2.7: Andel (%) elever behöriga till nationellt yrkesprogram, totalt, enhetsvis och fördelat efter 

kön 
• (Tabell) Figur 2.8: Frånvaro VT21; antal och andel (%) elever med mer än 20% frånvaro 
• (Tabell) Figur 2.9: Andel (%) elever med en registrerad frånvaro på 20% eller mer 
• (Tabell) Figur 2.10: Samlingstabell SVA 
• (Tabell) Figur 2.11: Samlingstabell Särskilt stöd HT21 
• (Tabell) Figur 2.12: Mest förekommande åtgärder i åtgärdsprogram på verksamhetsnivå F–9 
• (Tabell) Figur 2.13: Mest förekommande extra anpassningarna på verksamhetsnivå F–9 
• Figur 2.14: Andel (%) behöriga lärare per enhet 

Gymnasieskolan 
• (Tabell) Figur 3.1: Andel (%) som slutfört med examen inom fyra år  
• (Tabell) Figur 3.2: Andel (%) och antal som slutfört med examen inom fyra år; totalt, enhetsvis och 

fördelat efter kön 
• (Tabell) Figur 3.3: Avbrott/studieuppehåll föregående år, andel (%) av nybörjare i huvudmannens 

skolor 
• Figur 3.4: Elever på introduktionsprogrammen som blivit behöriga till nationellt program 
• (Tabell) Figur 3.5: Behörig personal; lärare med lärarlegitimation och behörig i minst ett av sina 

undervisningsämnen 
• Figur 3.6: Söktryck vid slutantagningen, Nösnäsgymnasiet 
• (Tabell) Figur 3.7: Antal lediga platser på nationellt program efter reservantagningen  
• Figur 3.8: Fördelning av elever efter reservantaningen  
• (Tabell) Figur 3.9: Antal elever inskrivna på gymnasiesärskolan 
• Figur 3.10: Skolinspektionsenkäten VT2021 
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Kompetens och utveckling 
Vuxenutbildningen 

• (Tabell) Figur 4.1: Andel (%) och antal godkända betyg och andel (%) och antal avbrutna studier – 
Grundläggande kurser (grund-vux) 

• (Tabell) Figur 4.2: Andel (%) och antal godkända betyg och andel (%) och antal avbrutna studier – 
Gymnasiala kurser (gy-vux och yrkvux) 

• (Tabell) Figur 4.3: Komvux som särskild utbildning 
• (Tabell) Figur 4.4: Svenska för invandrare (SFI) 
• (Tabell) Figur 4.5: Distansstudier via Hermods – Grundläggande kurser (grund-vux) 
• (Tabell) Figur 4.6: Distansstudier via Hermods – Gymnasiala kurser (gy-vux) 
• (Tabell) Figur 4.7: Yrkeshögskolan – drifttekniker 
• (Tabell) Figur 4.8: Kompetensförsörjning 
• Figur 4.9: Vuxenutbildningens kvalitetsenkät vårterminen 2021 – Mål och resultat 

 

Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanlända 

• Figur 4.10: Rankingutvecklingen år 2012–2021 från Svenskt Näringsliv, samt de enkätfrågor som 
mätningen utgår från 

• (Tabell) Figur 4.11: Framtida indikatorer att analysera i Mål och resultat 2022 

Kultur och Fritid 
• (Tabell) Figur 5.1: Framtida indikatorer att analysera i Mål och resultat 2022 
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Maria Hellenäs Silano 
Planeringsledare 
 
Statistikbilaga Grundskolan – Mål och resultat 2021  

Ekenässkolan 

 

Diagrammet visar ett ökat kunskapsresultat i flera ämnen däribland i SO-ämnena men att färre 
elever än förra året uppnått kunskapsmålen i ämnena matematik och musik. I svenska har 
måluppfyllelsen ökat något och i SVA har den ökat markant. Måluppfyllelsen är generellt hög 
med över 90% i alla ämnen utom matematik som har utmärkt sig särskilt i år. 

Hallernaskolan  
I ämnet matematik har det skett en ökning av elever med insats krävs (5,6% 20/21, jämförelse 
med 2,4% 19/20). Samtidigt går det av underlaget att se en stor ökning av andelen elever som 
når mer än godtagbara betyg i ämnet. I ämnet svenska är andelen elever som har insats krävs i 
princip oförändrat. Däremot har det skett en stor ökning av andel elever som når mer 
än godtagbara betyg (25,4% 20/21 i jämförelse med 0,8% 19/20).  

Jörlandaskolan 
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Diagrammet visar att antalet elever i årskurs 6 som inte klarar godtagbara kunskaper i 
matematik, svenska och engelska har ökat. I flera andra ämnen ses också en minskning av 
antalet elever som inte klarar godtagbara kunskapskrav. Elevgruppen 2021 utmärkte sig från 
tidigare år. Av totalt 38 elever hade sju elever särskilt stöd och 18 elever extra anpassningar. 
Det ger en förklaring till det lägre antal elever som nådde godtagbara kunskaper under 2021. 

Kopperskolan 

 
Kopperskolan har ökat måluppfyllelsen i samtliga ämnen förutom idrott, där de elever som 
inte får betyg inte uppnår kunskapskrav som handlar om simning. Andelen elever som har nått 
målen i alla ämnen (årskurs 6) har ökat från 57,5% till 83%.  

Kristinedalskolan 7-9 

 
Kristinedalskolans resultat har ökat i samtliga ämnen och en genomgående positiv trend i 
förbättrade studieresultat kan urskiljas i nästan alla ämnen. I engelska och moderna språk har 
skett en ökning medan i svenska och matematik en svag minskning. I såväl NO-ämnen som 
SO-ämnen har andelen elever med Andelen elever som nått alla ämnen i årskurs 9 har höjts 
från 60,9% till 73,1%. Även andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 
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har höjts från 73,9% till 81,7% och det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har höjts från 
192,6 till 229,8.  

Kristinedalskolan F-6 

 
Utifrån ovanstående statistik går att utläsa att måluppfyllelsen har minskat i flertalet ämnen 
däribland svenska matematik och engelska. I biologi, fysik, kemi har de däremot ökat. Till 
skillnad mot förra året har andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 6 minskat från 
59% till 29,7%. Förklaringarna till detta var flera och elevgruppen 2021 utmärkte sig på flera 
sätt från tidigare år. 24 av de 34 eleverna saknar betyg i något ämne. Nästan hälften av 
eleverna har börjat på Kristinedalskolan under årskurs 4-6 med varierande skolbakgrunder. I 
åk 6 var 5 elever nyanlända och hade varit i Sverige mellan 0-2 år. 20 elever läser SVA och 
16 elever läser modersmål. 11 elever läser förstärkt svenska/engelska istället för något 
modernt språk vilket innebär att de inte fått betyg i det ämnet. 10 elever saknar betyg i idrott. 
Flertalet av dessa beror på att de inte uppfyller kunskapskravet gällande simning. Skolan har 
gjort en fördjupad analys av resultaten inför årskurs 7 för att kunna möta upp elevernas behov 
på ett bättre sätt. 

Under läsåret arbetades det aktivt för att öka elevers närvaro för att möjliggöra högre 
måluppfyllelse. Där det vid uppföljning och utvärdering visade sig att vidtagna åtgärder inte 
ledde till att närvaron ökade etablerades samordnade insatser med SKIFO. Under elevernas 
mellanstadietid hade de flertal lärarbyten delvis beroende på sjukskrivningar. Det fanns 
vårdnadshavare som gjorde aktiva skolvalsbyten vilket resulterade i stor omsättning inom 
elevgruppen. När byten och omsättning blir hög resulterar det i att kontinuiteten brister och en 
hög risk för att strukturer och rutiner behöver tas om.  
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Kyrkenorumskolan 

 
*Notera att procentskalan skiljer sig markant då den inte utgår från 0-100%, utan 84-100%. Visuellt kan 
diagrammet därför bli missvisande jämfört mot de andra diagrammen. 

Diagrammet visar att måluppfyllelsen, i jämförelse med år 2020, har ökat i de flesta ämnen 
men sjunkit i engelska, idrott, franska och spanska. I svenska och matematik har den ökat med 
flera procentenheter. Måluppfyllelsen är generellt sätt hög med över 90% i alla ämnen. Skolan 
har analyserat psykisk ohälsa, frånvaro och normbrytande beteende som orsaker till att elever 
inte når godkända betyg. 

Spekerödskolan 

 
Måluppfyllelsen på Spekerödskolan ligger generellt sett högt med upp emot 100% i de flesta 
ämnen. I svenska, matematik, engelska och idrott visas en lägre måluppfyllelse som också har 
sjunkit något sedan 2020. Skolan har identifierat behov av ett ökat fokus på kopplingen 
mellan lärandemål, undervisning och bedömning som ett utvecklingsområde. I idrott handlar 
det om att eleverna inte uppnår kunskapskrav som handlar om simning. 
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Stenungskolan 

 
Resultaten från Stenungskolan årskurs 9 visar att en högre andel elever nådde målen i alla 
ämnen samt att det genomsnittliga meritvärdet ökade från 222,6 till 227. Även andel elever 
som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökade från 90,4 till 92,7. Måluppfyllelsen 
var generellt sett hög i alla ämnen där över 90% av eleverna som fått betyg. 

Stora Högaskolan 7-9 

 

Diagrammet visar en fortsatt hög måluppfyllelse i alla ämnen. Det genomsnittliga 
meritvärdet ligger på 231 vilket är en minskning från 2020 då meritvärdet låg på 239Andelen 
behöriga till yrkesprogram har ökat från föregående år från 88% till 91%. Resultaten i SVA 
kan synas ha sjunkit drastiskt sedan 2019 men med utgångspunkt i det låga antal elever som 
läser SVA är detta ett utslag av enstaka elevers resultat.  



 
 

6 
 

Bilaga Dnr KS 2020/834
2021-10-07

Stora Högaskolan F-6 

 
Tabellerna visar hög måluppfyllelse och bättre resultat jämfört med vårterminen. Andel elever 
som nått målen i alla ämnen har höjts från 86,8 % år 2020 till 88,5% 2021. Resultaten i 
engelska visar den högsta måluppfyllelsen sedan år 2018.   

Ucklumskolan 
I förskoleklassen visar jämförelsen mellan resultaten utifrån vt-2020 och ht-2021 att elever 
känner igen fler bokstäver. Utifrån resultatet av bedömningsstödet för år 1 har undervisningen 
utformats för att nå högre mål, och för år 2-3 har det gjorts en digital 
sammanställning. Resultatet av kartläggningen av elever som når kunskapsresultat visar att 
alla elever i årskurs 1 nådde godtagbara kunskaper. I årskurs 2 var det två elever som inte 
nådde godtagbara kunskaper. I årskurs 3 var den en elev som inte nådde godtagbara 
kunskaper. 
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Rickard Persson Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den nära vården 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården. 

 
Sammanfattning av ärendet 
SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de 
kommande åren, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Den 6 september 2021 
samlades samrådsgruppen för att revidera samverkansplanen inför kommande år. Med en 
förstärkt koppling av samverkansplanen till de nationella uppdragen som berör samverkan 
samt det regionala samverkansarbetet, var samrådsgruppen noga med att hålla kvar vid den 
inriktning som togs för två år sedan.  
 
Den reviderade samverkansplan för hälsa och den nära vården föreslås sträcka sig till och med 
den 31 december 2023. Föreliggande samverkansplan antogs av SIMBAs politiska 
samrådsgrupp den 6 september 2021 och översänds nu till berörda nämnder och styrelser i 
kommunerna och regionen för antagande. 

 
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård. 
 
Samverkansplanen innehåller följande fokusområden:  

• Strategi för hälsa – förebyggande och främjande aktiviteter.  
• Trygg och säker vårdövergång.  
• Barn och unga psykiska hälsa. 
• Vuxnas psykiska hälsa. 
• Vård och omsorg om äldre över 75 år. 

 
Beskrivning av ärendet 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansstruktur för hälsa och den 
nära vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av:  
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• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, 
Regionhälsan, Habilitering och hälsa, Tandvården 

• Sjukhusen i Väster 
• Kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt elevhälsa i Ales-, 

Kungälvs- Stenungsunds- och Tjörns kommun.  
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  

 
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Vården och insatserna ska av den 
enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov. 
Förhållningsättet är personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv.  
 
Föreliggande samverkansplan är politiskt beslutad i SIMBA:s politiska samrådsgrupp. Planen 
är bearbetad i samordningsgruppen och politiskt förankrad i ingående vårdgivares respektive 
nämnder och styrelser.  
 
Samverkansplanen har sin utgångspunkt i de nationella uppdragen Strategi för hälsa, Nära 
vård och Kraftsamling för psykisk hälsa. Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer sig åt 
men det finns ett gemensamt fokus som utgår från: 

• Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle  
• Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå 

sin fulla potential  
• Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster  

 
Utifrån det regionala perspektivet har samverkansplanen sin utgångspunkt i Västra 
Götalandsregionens Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. En 
omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en 
förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta. Genomförandet bör ske i 
linjeorganisationen där närområdesgrupperna utgör basen för den lokala samverkan och 
gemensamma arbetet för att nå målen. Samverkansplanen revideras våren 2023 inför 2024–
2025 
 
Barnkonsekvensanalys 
Samverkansplanen fokusområde 3 syftar till att stärka barn och ungas psykiska hälsa. 
Fokusområdet har tre delmål: 

• 3.1 Stärka första linjen i att möta psykisk ohälsa genom att vidareutveckla arbetet 
samverkansteam för barn och unga med psykisk ohälsa. 

• 3.2 Uppmärksamma bruk av tobak, alkohol och narkotika bland unga. 
• 3.3 Barn och unga som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en SIP. 
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Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på synkronisering av 
insatser från skolan, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt en utveckling av en bred och 
lättillgänglig första linje är av avgörande betydelse för barn och ungas fortsatta utveckling. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-02 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2022-2023 
SIMBA-skrivelse politiska samrådsgruppens samverkansplan 2021-09-22 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Rickard Persson   
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
carina.vesterelve@vgregion.se 
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 BAKGRUND OCH BEGREPP

SIMBA 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en 
samverkansorganisering för hälsa och den nära 
vården i mellersta Bohuslän och Ale.  

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har 
behov av samordnade och samtidiga vård-, 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun 
och region.   

Vården och insatserna ska av den enskilde 
upplevas som sömlös, jämlik och ha sin 
utgångspunkt i den enskildes behov. Förhåll-
ningssättet är personcentrerat för att skapa en 
helhet utifrån den enskildes perspektiv. 

Grupper som särskilt ska uppmärksammas: 

• Barn och unga vuxna i utsatt situation 

• Äldre multisjuka och multisviktande 

• Personer med psykisk ohälsa 

• Personer med funktionsnedsättning 

• Personer med behov av vård i livets 
slutskede 

Arbetssättet i SIMBA utgår från huvudmännens 
samlade insatser genom gemensamt lärande. 

Det gemensamma lärandet har hämtat sitt 
synsätt från systemteoretisk grund och handlar 
om hur man i en pågående process skapar en 
lärande organisation. Avgörande för det 
systemiska lärandet är systemiskt ledarskap. 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhets-
syn, kontinuitet, samverkan och ett hälso-
främjande förhållningssätt som syftar till att 
stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de 
gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård. 

I Västra Götalandsregionen används begreppet 
närsjukvård som ett samlat begrepp för den 
vård, oavsett driftsform, som ges för att 
tillgodose hälso- och sjukvårdsbehov som är: 

• vanligt förekommande i befolkningen 

• ofta återkommande för individen 

• samhällsekonomiskt och medicinskt 
rimligt att tillgodose lokalt 

Basen för närsjukvården utgörs av  
primärvården. 

Närvårdssamverkan 
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk-, 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkan 
på politisk- och ledningsnivå skapar legitimitet 
och struktur. 

Närområdesgrupper (NO-grupper) 

Närområdesgrupperna utgör basen för det 
medborgar- och individinriktade samverkans-
arbetet.   

I varje kommun finns en närområdesgrupp som 
har övergripande lednings- och samordnings-
ansvar för närvårdssamverkan i området. 

Samordningsgrupp 

Samordningsgruppen ansvarar för över-
gripande strategiska samverkansfrågor över 
huvudmannagränserna. Samordningsgruppen 
har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla 

Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, Regiongemensam 
hälso- och sjukvård, Habilitering och hälsa, Tandvården 

• Kungälvs sjukhus 

• Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund  
och Tjörn  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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och fatta inriktningsbeslut i frågor som är 
gemensamma. 

Samordningsgruppen består av förvaltnings-
chefer eller personer med motsvarande 
beslutsmandat från ingående kommuner och 
region samt representanter för privata vård-
givare inom vårdvalssystem som regleras av 
Lagen om valfrihet (LOV).  

Politiska samrådsgruppen  

Politiska samrådsgruppen har till uppgift att 
med ett utförar- och beställarperspektiv föra 
en regelbunden politisk dialog kring gemen-
samma närvårdsfrågor men även att skapa 
förutsättningar för politiskt samförstånd för att 
tillgodose medborgarnas behov av en väl 
fungerande närvårdsamverkan.  

Därutöver har den politiska samrådsgruppen 
till uppgift att följa upp resultaten av närvårds-
samverkan utifrån fastställda målområden. 

SIMBA:s politiska samrådsgrupp är samman-
satt av ordförande samt en eller två valda 
representanter från Västra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, Styrelsen för Närhälsan, 
Styrelsen för regiongemensam hälso- och 
sjukvård, Styrelsen för habilitering och hälsa, 
Tandvårdsstyrelsen, Styrelsen för sjukhusen i 
Väster, Arbetsmarknads- och omsorgsnämn-
den samt Utbildningsnämnden Ale kommun, 
Utskottet för trygghet och stöd samt Utskottet 
för bildning och lärande Kungälvs kommun, 
Välfärdsutskottet Stenungsunds kommun, 
Socialnämnden samt Barn- och utbildnings-
nämnden Tjörns kommun 

Utgångspunkter vid samverkan 
• Vad är bäst för den enskilde. 

• Var och en på alla nivåer har ett 
egenansvar för helheten.  

• När de egna insatserna inte räcker till 
har alla ansvar att samarbeta för att 
tillgodose den enskildes hela behov.   

• Vi gör det tillsammans. 

Om samverkansplanen 
Föreliggande samverkansplan är politiskt 
beslutad i SIMBA:s politiska samrådsgrupp.  
Planen är bearbetad i samordningsgruppen och 
politiskt förankrad i ingående vårdgivares 
respektive nämnder och styrelser.  

Samverkansplanen har sin utgångspunkt i de 
nationella uppdragen Strategi för hälsa, Nära 
vård och Kraftsamling för psykisk hälsa.  
Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer 
sig åt men det finns ett gemensamt fokus som 
utgår från: 

• Att skapa förutsättningar för ett mer 
hälsofrämjande samhälle 

• Att alla individer ges förutsättningar att 
uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade 
att nå sin fulla potential 

• Välfungerande och behovsanpassade 
välfärdstjänster 

Utifrån det regionala perspektivet har sam-
verkansplanen sin utgångspunkt i Västra Göta-
landsregionens Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

En omställning till god och nära vård innebär 
ett förändrat förhållningssätt, där det sker en 
förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet 
att arbeta. 

Genomförandet bör ske i linjeorganisationen 
där närområdesgrupperna utgör basen för den 
lokala samverkan och gemensamma arbetet 
för att nå målen. 

Samverkansplanen revideras våren 2023 inför 
2024–2025. 
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 Organisering och samverkansstruktur 
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FOKUSOMRÅDEN 

 Fokusområde 1: Strategi för hälsa  
 – förebyggande och främjande aktiviteter 
Det folkhälsopolitiska övergripande målet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

Befolkningens hälsa under hela livet både 
påverkas av och påverkar välfärdens verksam-
heter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla 
är av avgörande betydelse för att klara verk-
samheterna in i framtiden. 

Strategi för hälsa innebär att kraftsamla för att 
alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt 
liv. För detta krävs att tillsammans bli ännu 
bättre på att främja hälsa och förebygga 
ohälsa.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter 
fram att strategi för hälsa bidrar till att utveckla 
samverkansformer kopplat till redan befintliga 
samverkansstrukturer. Fokus ligger på förebyg-
gande och hälsofrämjande insatser där viktiga 
delar är att utveckla arbetsmetoder, sätta 
konkreta mål samt mäta och följa upp resul-
taten.  

Genom att ha hälsa som strategi klarar vi 
välfärdsuppdraget och den omställning som nu 
sker utifrån nära vården. Västra Götalands-
regionens Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård sätter fokus på att öka 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Mål för fokusområde 1  

1.1 Fysisk aktivitet för hälsa och 
välbefinnande 
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv 
riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. 
Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med 
hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa 
som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-
diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa 
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. 

Fysisk aktivitet är en effektiv och dessutom 
billig medicin mot både psykisk ohälsa och ut-
mattningssyndrom.  

Det finns stora olikheter vad gäller utbildning 
och samordningsinsatser kring fysisk aktivitet i 
Västra Götalandsregionen. I Göteborg finns en 
utbildnings- och samordningsfunktion: 
Centrum för fysisk aktivitet Göteborg (CFFA). 
Målsättningen är att invånarna i SIMBA:s 
kommuner ska erbjudas samma stöd och utbud 
som invånarna i Göteborg får via CFFA. 

1:2 Riskförebyggande åtgärder som 
bygger på ett proaktivt arbetssätt  

Tidig upptäckt av riskpatienter kan skjuta upp 
tidpunkten för att hamna i målgruppen ”mest 
sjuka äldre”.  

Äldres fallolyckor är ett folkhälsoproblem som 
medför mänskligt lidande och får betydande 
samhällsekonomiska konsekvenser. Alla 
berörda bör intensifiera förebyggande insatser. 
Påverkbara faktorer är bland annat läke-
medelskonsumtion, livsstilsfrågor och faktorer 
i den fysiska miljön. 

Fysisk aktivitet främjar hälsan och ett gott 
åldrande samt har god effekt på det psykiska 
välbefinnandet. Genom att främja goda mat-
vanor samt god tandhälsa genom en syste-
matiserad process för att säkra regelbunden 
tandvårdskontakt minskar risken för sjukdoms-
relaterad undernäring bland äldre. 

1:3 Nollvision om suicid  

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom 
förlust av människoliv leder till omfattande 
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos 
anhöriga och andra berörda. Varje liv som kan 
räddas är en framgång, därför är det viktigt att 
förebygga suicid till skydd för livet.  

Man bör arbeta förebyggande genom sam-
verkan över verksamhetsgränser. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 
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utbilda medarbetare, som möter barn och 
unga, i att identifiera individer med suicidrisk 
och erbjuda rätt hjälp.  

Vi vet att många äldre personer utvecklar 
psykisk ohälsa i takt med stigande ålder. 
Depression finns hos mellan 11–15 procent av 
personer som är över 65 år. Av personer över 
95 år har 17 procent en depression. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 
utbilda medarbetare, som möter äldre, i att 
identifiera individer med suicidrisk och erbjuda 
rätt hjälp.  

Arbetet med suicidprevention ska utgå från 

Handlingsplan suicidprevention 2020 – 2025 

Västra Götalandsregionen.  

1:4 Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är en kränkning av 
mänskliga rättigheter. Samverkan är en förut-
sättning för ett effektivt, strukturellt och 
förebyggande arbete mot våld. Arbetet mot 
våld i nära relationer ska präglas av god kvalitet 
och samsyn. Målet är att berörda av våld i nära 
relationer ska få ökad trygghet, frihet och 
hälsa. Alla aktörers insatser ska tillsammans 
utgöra en helhet så att personer drabbade av 
våld i nära relationer kan få bästa möjliga stöd 
och hjälp. Begreppet våld i nära relationer 
innefattar alla former av våld.  

Förebyggande arbete riktar sig till alla 
människor i samhället.  Barn och unga är 
särskilt viktiga målgrupper i det förebyggande 
arbetet och därför behövs tidiga insatser där 
barn och ungdomar befinner sig, till exempel 
på förskolor och skolor. 

 Fokusområde 2:  
 Trygg och säker vårdövergång 
Inom ramen för den nära vården finns ett 
systematiskt och utvecklande samarbete 
mellan olika vårdgivare. Syftet är att genom 
sammanhållna och samordnade processer ge 
god och säker vård oavsett vårdgivare. God 
tillgänglighet ska säkerställas och den enskilde 
ska ha en upplevelse av trygghet.  

När begränsade resurser skall fördelas till 
ständigt förändrade behov är det viktigt att 
använda tillgängliga resurser på bästa sätt. 

Det förändrade vårdbehovet ställer krav på 
tillgänglighet, rätt bedömning och behandling 
inom all hälso- och sjukvård. För att tillgodose 
detta krävs att resurser utnyttjas optimalt och 
att behandling ges på rätt vårdnivå. 

Vårdgivarna har ett gemensamt ansvar för att 
patienter och brukare får sina behov av 
åtgärder och insatser tillgodosedda och att 
övergången från en vårdform till en annan sker 
på ett smidigt sätt och upplevs sömlös av den 
enskilde. 

Den regionala Överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård säkerställer 
följsamheten till ”Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” och 
styr samverkansarbetet. 

Mål för fokusområde 2 

2:1 Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård genom 
samverkan 

Hälso- och sjukvård, omsorg och stöd ska finnas 
i sådan omfattning i öppna former, inom 
regionen och i kommunen, så att ingen blir kvar 
inom slutenvården längre än nödvändigt.  

Syftet är att skapa kontinuitet och långsiktighet 
i primärvårdens insatser, minska riskerna för 
brister i informationsöverföringen mellan olika 
vårdgivare samt tydliggöra ansvarsfördel-
ningen när flera vårdgivare är involverade.  Att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den 
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kommunala hälso- och sjukvården, vård-
centralerna och specialistvården är viktigt ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv. 

2:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas då den enskilde har behov av 
samordnade insatser från kommun och region 
och samtycker till detta. I samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska 
den enskilde erbjudas en SIP. Hen kan då få en 
helhetsbild över sin situation. 

2:3 Effektiv avvikelsehantering 

Personer i behov av hälso- och sjukvård 
förväntar sig att få en god vård av hög 
medicinsk kvalitet. Den enskilde förväntar sig 
också att vården skall vara säker. När det trots 
allt uppstår fel och brister i de samordnade 
vårdåtgärderna och insatserna är det av central 

betydelse att saken utreds, ansvarsförhållan-
dena klarläggs och att åtgärder vidtas för att 
undvika att samma fel och brister uppstår igen.  

Ett effektivt system för att rapportera, analy-
sera och dra lärdom av avvikande händelser är 
en nyckelfaktor för patientsäkerhetsarbete och 
följsamheten till ingångna avtal och överens-
kommelser. Effektiv avvikelsehantering medför 
också att gemensamma områden i behov av 
utveckling kan identifieras.  

Det är viktigt att all berörd personal aktivt 
arbetar med avvikelsehantering och rekom-
mendationerna är starka att den gemensamma 
IT-tjänsten MedControlPro används vid 
hantering av avvikelser i samverkan. Samtliga 
medarbetare har ett ansvar att identifiera och 
rapportera negativa händelser samt ge förslag 
till förbättringar. 

 

 Fokusområde 3:  
 Barn och ungas psykiska hälsa 
Det finns stora vinster, både mänskligt och 
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt 
identifiera och med effektiva metoder 
behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Att i unga år drabbas av psykisk ohälsa kan 
medföra allvarliga konsekvenser senare i livet, 
inte enbart vad gäller hälsa och dödlighet, utan 
även avseende möjligheterna att tillgodogöra 
sig studier och etablera sig på arbetsmark-
naden. Man bör beakta de faktorer som kan 
samverka till denna ohälsa. 

Utifrån den nära vården har utredningen Börja 
med barnen (SOU 2021:34) tagits fram. 
Utredningen lämnar olika förslag som ska 
minska fragmentiseringen och glappen i hälso- 
och sjukvården och bryta trenden med ökad 
psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred-
ningens olika förslag har tydligt fokus på före-
byggande och hälsofrämjande insatser för barn 
och unga samt att främja sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga med bland 
annat psykisk ohälsa. 

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras 
familjer fullgott stöd, behövs god samverkan 
och ett aktivt arbete mellan berörda huvud-
män. Detta medför att gemensamma resurser 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnen och 
ungdomarnas förutsättningar till en god 
uppväxt ökar. 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i Det goda 
livet i Västra Götaland: Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2022 samt Samverkan för 
barns och ungas hälsa – överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  

Mål för fokusområde 3 

3.1 Stärka första linjen i att möta psykisk 
ohälsa genom att vidareutveckla arbetet 
samverkansteam för barn och unga med 
psykisk ohälsa  

Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk 
ohälsa faller ofta mellan stolarna om det 
saknas etablerade strukturer för att erbjuda 
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stöd och vård. Tidiga insatser för barn och 
ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på 
synkronisering av insatser från skolan, social-
tjänst och hälso- och sjukvård samt en utveck-
ling av en bred och lättillgänglig första linje är 
av avgörande betydelse för barn och ungas 
fortsatta utveckling.  

Detta medför att gemensamma resurser kan 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnens och 
ungdomarnas förutsättningar till fullföljda 
studier och en god uppväxt ökar. 

3.2 Uppmärksamma bruk av tobak, 
alkohol och narkotika bland unga 

Bruk och missbruk av tobak, alkohol och 
narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att skapa goda förut-
sättningar för vuxenlivet behöver missbruk 
tidigt uppmärksammas. Missbruk hos unga 
samspelar ofta med psykiska och sociala 
faktorer som påverkar missbruket och sam-
sjukligheten är ofta hög. Socialtjänst och hälso- 
och sjukvård behöver utveckla integrerade 

samverkansformer för att tidigt identifiera 
dessa ungdomar. 

3.3 Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska erbjudas en 
 SIP 

Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänst-
lagen lyfter fram att en individuell plan ska 
upprättas när den enskilde har behov av sam-
ordnade insatser från socialtjänsten och från 
hälso- och sjukvården för att få sina behov 
tillgodosedda.  

Den enskildes delaktighet och inflytande är 
centralt i allt arbete med SIP. Det är den unges 
behov och önskemål som utgör utgångspunkt 
för planeringen. För minderåriga krävs sam-
tycke av vårdnadshavare. 

 

 

 

 

 

 Fokusområde 4:  
 Vuxnas psykiska hälsa 
Nedsatt psykiskt välbefinnande är i dag ett 
omfattande folkhälsoproblem som påverkas av 
en rad olika faktorer.   

För att bryta utvecklingskurvan är gemensamt 
ansvarstagande från kommun och region av 
största vikt. Målsättningen är att befolkningen 
ska erbjudas behovsanpassade, effektiva 
åtgärder och insatser av god kvalitet, såväl 
förebyggande som främjande, men även 
medicinsk behandling och sociala insatser. 

SKR har initierat Kraftsamling för psykisk hälsa, 
som fungerar som en samlande arena för ett 
långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklings-
arbete för en bättre psykisk hälsa. Kraftsamling 
för psykisk hälsa arbetar inom tre områden: 

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och 
levnadsätt 

• Individer rustade för att nå sin fulla 
potential och välmående 

• Hållbara stöd till dem som behöver 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i Det goda 
livet i Västra Götaland Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2022 samt Överens-
kommelse kring personer med psykisk funk-
tionsnedsättning och personer med missbruk 
av alkohol, droger och spel om pengar. 

Mål för fokusområde 4 

4:1 Personer med missbruk, nedsatt 
psykisk hälsa och/eller komplex 
problematik ska erbjudas integrerade 
insatser  

Många personer med missbruk och beroende 
behöver vård, stöd och behandling från både 
kommun och region samtidigt. 

Till personer med missbruk eller beroende och 
samtidig svår psykisk sjukdom (samsjuklighet) 
rekommenderar Socialstyrelsen bland annat 
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att hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
erbjuder integrerad behandlingsmetod.  

På sikt innebär integrerade insatser sänkta 
kostnader, tack vare färre antal återfall och 
färre eller lindrigare komplikationer. Integre-
rade insatser kommer sannolikt också innebära 
att kostnader för olika fysiska, psykiska och 
sociala konsekvenser av missbruk och 
beroende minskar även inom andra delar av 
samhället.  

4:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, görs då den 
enskilde har behov av samordnade insatser 
från kommun och region. Den enskilde deltar 
och får en helhetsbild av sin situation. 

Genom samordning av olika insatser kan 
psykiska, fysiska och sociala konsekvenser 
minskas hos personer som lider av psykisk 
sjukdom och därigenom säkerställa en bättre 
kvalitet inom alla livsområden.  

 

 Fokusområde 5:  
 Vård och omsorg om äldre över 75 år  
Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, 
kontinuitet, samordning, värdighet och väl-
befinnande oavsett var i vårdprocessen veder-
börande befinner sig. Vården och omsorgen 
ska vara samordnad och sammanhållen. 
Regional och kommunal hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst, äldreomsorg och 
specialiserad öppenvård ska samverka runt de 
sjuka äldre.  

Huvudmännen behöver ta ett gemensamt 
ansvar för den hälso- och sjukvård som i allt 
större utsträckning behöver ske gränsöver-
skridande och primärvården ska vara navet i 
hälso- och sjukvården. 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i det 
nationella uppdraget för omställningen till en 
nära vård och i Västra Götalandsregionens 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård. 

Mål för fokusområde 5  

5:1 God läkemedelsbehandling för äldre 

Läkemedel är en vanlig behandlingsform för 
äldre. I den åldrande kroppen sker förändringar 
som kan öka känsligheten för läkemedel.  
Många äldre har flera sjukdomar och använder 
olika läkemedel samtidigt. Detta ökar risken för 
biverkningar och läkemedelsproblem. Äldres 
läkemedelsgenomgång ska samordnat ses  
över i syfte att minska läkemedelsrelaterade 

problem.  Vidare ska läkemedelshanteringen 
vid läkemedelsövertag hanteras patientsäkert. 

5:2 Äldre med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

De mest sjuka äldre har behov av en individ-
anpassad, samordnad vård och omsorg.  

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt 
för personen själv, för närstående och för 
personalen vem som ansvarar för vad.  Den 
fasta läkarkontakten ska i förekommande fall 
samordna undersöknings- och behandlings-
åtgärder. 

SIP ger också möjlighet för personen att bli mer 
aktiv i vården av den egna hälsan och att 
medverka i planeringsarbetet. 

5:3 Förstärka primärvården och utveckla 
den mobila närvården 

Mobil närvård, som består av kommunal hem-
sjukvård, mobila hemsjukvårdsläkarteam samt 
närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team på 
Kungälvs sjukhus, ges i hemmet och utgår alltid 
från individens behov.  

Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet 
och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemen-
samma resurser och att minska undvikbar 
slutenvård. Modellen förutsätter ett väl 
fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, primärvård och sjukhus.  
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5:4 God vård i livets slutskede 

God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i 
livet och ett värdigt slut är en viktig del av 
sjukvården och utgör ett av de nationella 
målen för äldreomsorgen.   

Kommun och region ska bereda möjlighet för 
kroniskt svårt sjuka och patienter med behov 
av palliativ vård att vårdas i hemmet. God 
samverkan mellan primärvården, kommu-
nernas verksamheter och Kungälvs sjukhus 
ökar möjligheterna till detta. 
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SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022-2023 
 
 
Ärende 
SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkan och samarbetet för åren 
2020-2021, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Den 6 september 2021 
samlades samrådsgruppen för att revidera samverkansplanen inför kommande år. Med en 
förstärkt koppling av samverkansplanen till de nationella uppdragen som berör samverkan 
samt det regionala samverkansarbetet, var samrådsgruppen noga med att hålla kvar vid den 
inriktning som togs för två är sedan. Den reviderade samverkansplan för hälsa och den nära 
vården föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2023. 
 
Föreliggande samverkansplan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 6 september 
2021 och översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för 
antagande. 
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Beslutsunderlag 
SIMBAS samverkansplan, antagen 2021-09-06 (bilaga1). 
 

 

Förslag till beslut 
SIMBAs politiska samrådsgrupp föreslår SIMBAs ingående nämnder och styrelser att anta 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården.  
 

 
Bakgrund 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansstruktur för hälsa och den 
nära vården i mellersta Bohuslän och Ale.  
Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, 
Regionhälsan, Habilitering och hälsa, Tandvården  

• Sjukhusen i Väster 

• Kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt elevhälsa i Ales-, 
Kungälvs- Stenungsunds- och Tjörns kommun. 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, 

stöd- och omsorgsinsatser från både kommun och region.  Vården och insatserna ska av den 

enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov. 

Förhållningsättet är personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv. 

 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 

hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 

vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. 

Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård. 

 

 
 
Gun Alexandersson-Malm   Anna-Lena Holberg 
Ordförande    Vice 0rdförande 
Politisk samrådsgrupp   Politisk samrådsgrupp 
 
 

Beslut skickas till: 
SIMBAs processledare Carina Westerelve 
carina.vesterelve@vgregion.se 
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Susanne Brånalt Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2022 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2022 i enlighet med bilaga 1 och om högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd 2022 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2021:6, 
bilaga 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske. 

 
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall. 

 
Beskrivning av ärendet 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan 
av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Det vanligaste är att de hushåll som uppbär försörjningsstöd erhåller 
bistånd i nivå med riksnormen. Det är endast i undantagsfall som det kan finnas skäl att ge ett 
bistånd utöver norm. Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid 
löpande handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Exempelvis används dessa vid 
beräkning av fickpengar för personer på institution, vid bistånd till olika former av köpta 
boenden, vid umgängeskostnad, vid bedömning av matpengar i enlighet med kommunens 
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yttersta ansvar etcetera. 

 
I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1.6 procent jämfört med 
riksnorm 2021.  

 
Riksnormen ska fördelas i behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring. De gemensamma hushållskostnaderna ska fördelas i delposterna 
förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Det är upp till varje kommun att 
självständigt avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående 
behovsposter. 

 
När det gäller högsta godtagbara boendekostnad grundas denna på nivån avseende 
bostadskostnaderna på orten, samt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig 
boendekostnad inom Storgöteborg, där Stenungsund ingår. Dessa föreskrifter meddelas 
årligen. Då föreskrifternas nivåer är vägledande i många kommuner inom GR och i landet i 
stort, bör även Stenungsunds kommun utgå från samma nivåer. Tjänstemännens förslag 
innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt 
bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans föreskrifter vid ansökan om 
bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om boendekostnaden bedöms vara 
skälig ska göras i varje enskilt fall. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli begränsade och finansieringen ryms inom ram. 
Kostnaderna utifrån riksnormen är beslutade av regeringen och därför inte möjliga för 
kommunen att påverka i sin helhet. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Höjningen av riksnormen innebär att alla målgrupper, inklusive barnen, får en höjning. 
Fördelningen av normen har skett med hänsyn tagen till barns situation, då de barn som lever i 
familjer som uppbär försörjningsstöd gynnas av höjningen.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 3 God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-08 
Bilaga 1, Fördelning av riksnorm 2022 
Bilaga 2, Högsta godtagbara boendekostnad för år 2022 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Ulf Tolf 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
Ulf.tolf@stenungsund.se 
Susanne.branalt@stenungsund.se 
Milijana.cecez@stenungsund.se 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
 



      Bilaga 1 

Fördelning av riksnorm 2022 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022 

  
Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 
socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 
konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga 
medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande 
tabeller. 
  
 

 

 

Personliga kostnader i kronor - hemmavarande barn och skolungdom 
  
Ej lunch fem dagar/vecka 
0 år 

2 090 

1–2 år 

2 280 

3 år 

2 030 

4–6 år 

2 210 

 Med lunch 
0 år 

2 220 

1–2 år 

2 480 

3 år 

2 210 

4–6 år 

2 480 

7–10 år 

3 110 

11-14 år 

3 580 

15-18 år 

4 040 

19-20 år 

4 070 

  
Personliga kostnader i kronor – vuxna 
  
Ensamstående                     Sambor 
3 210                                   5 800 
  
 
Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad  
Antal personer                               1            2           3          4          5         6          7  
Summa gemensamma kostnader   1 040     1 150    1 450   1 640   1 890   2 140   2 310 
 
 



Totalt med lunch 2220      2480       2210         2480        3110        3580        4040      4070         3210        5800     

Totalt utan lunch 2090     2280       2030          2210 

 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 
                                      Antal medlemmar i hushållet 

  1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

 Förbrukningsvaror 140 170     290    330    406   466   506 

 Dagst/Tel. 900 980 1 160 1 310 1 484 1 674 1794 

Summa 1040 1 150 1 450 1 640 1 890 2 140 2 310 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger  
man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 
hushåll med 6 respektive 7 personer. 
 
 
 
Fickpenningsnorm: 2 050 kronor   
 

Personliga kostnader inom riksnormen – delposter 

  Barn och ungdomar Vuxna 

 

Under 

1 år 

   

1–2 

år 

 

3 

år 

  

4–6 

år 

  

7–10 

år 

  

11–14 

år 

  

15–18 

år 

  

19–20 

år 

  

Ensam- 

stående 

  

Sambor 

 

Livsmedel 

ej lunch 
708 762 802 962             

 Livsmedel 

alla måltider 
838 962 982 1232 1316 1540 1886 1906 1870 3070 

 Kläder/skor 452 570 594 604 742 754 778 790 602 1192 

Fritid/lek 260 354 418 594 858 1018 1042 1040 450 892 

Hygien 606 530 152 86 130 204 270 270 288 646 

Barn och ungdoms-
försäkring 64 64 64 64 64 64 64 64     



                                                                                                                    Bilaga 2 
Högsta godtagbara bostadskostnad för år 2022 
 
 
Genomsnittlig kostnad kronor per månad 
 
Storgöteborg 
 
1-2 vuxna                               6 550 
 
1-2 vuxna och 1 barn              7 750 
 
1-2 vuxna och 2 barn               9 625 
 
1-2 vuxna och fler än 2 barn     
 
9 625 + 1875 per barn utöver 2 
 
 
 
 

     

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-12-08

  
 
 
 
 
§ 102 Dnr: KS 2021/931 
 
Årsplanering för välfärdsutskottet 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för välfärdsutskottet 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att välfärdsutskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat under 
året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som ska 
ges. Kryssen i årsplanen har flyttats i de fall mötet ligger i en annan månad än 2021, i övrigt 
har inga justeringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Årsplanering för välfärdsutskottet 2022 
Årsplanering för välfärdsutskottet 2021 
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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Sophie Nygren Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Årsplanering för välfärdsutskottet 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för välfärdsutskottet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
För att välfärdsutskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat under 
året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som ska 
ges. Kryssen i årsplanen har flyttats i de fall mötet ligger i en annan månad än 2021, i övrigt 
har inga justeringar gjorts. 

Beskrivning av ärendet 
I uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen i Stenungsunds kommun framgår 
utskottens uppdrag. Det framgår att utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och att de 
ska följa upp verksamheterna vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet 
av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Information och löpande 
rapportering ska utformas så att utskotten kan följa upp verksamheterna. 
 
Förvaltningen har tagit fram en årsplanering som ska ses som en hjälp för att tydliggöra vilka 
frågeställningar som uppkommer när under året så att de kan behandlas systematiskt av både 
förvaltning och utskott.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. Däremot kan den information som förvaltningen under året lämnar 
ibland särskilt beröra barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Årsplanering för välfärdsutskottet 2022 
Årsplanering för välfärdsutskottet 2021 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 

Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
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Årsplanering för välfärdsutskottet 2022 
 
 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC 

Sektorövergripande            

Budgetuppföljningar     X   X    
Marsprognos    X        
Gemensam 
informationsöverlämning 
SMN/VÄL 

           

Information från 
tillsynsmyndigheter            

Information om 
folkhälsoarbetet       X     X 

Ej verkställda uppdrag från 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

       X    

Sektor utbildning            

Kulturpriset         X   

Årets förening     X       

Preliminär antagning till 
gymnasiet     X       

Antagning till gymnasiet        X    

Skolinspektionens tillsyn 
(Inkommande och resultat)            

Programrådsavstämning 
(politisk avstämning) 

  X      X   

Föreningsbidrag med 
huvudsäte utanför 
kommunen 

      X     

Systematiskt kvalitetsarbete    X     X   X 
Redovisning av kommunala 
aktivitetsansvaret      X      

Fördjupad 
verksamhetsinformation FSK  KoU   KoF  GY   Grund 

Aktuell 
verksamhetsinformation 
(sektorchef informerar) 

X X X X X X X X X X X 
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Sektor socialtjänst            

Fördjupad 
verksamhetsinformation  IFO   SäBo/ 

HSL  FH  Hemtj .  

Nyckeltalsredovisning 
inklusive kösituationen X X X X X X X X X X X 

Aktuell 
verksamhetsinformation 
(sektorchef informerar) 

X X X X X X X X X X X 
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Årsplanering för välfärdsutskottet 2021, efter beslut i KS 2021-02-08 
 
 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC 

Sektorövergripande            

Budgetuppföljningar     X   X    
Marsprognos    x        
Gemensam 
informationsöverlämning 
SMN/VÄL 

           

Information från 
tillsynsmyndigheter            

Information om 
folkhälsoarbetet       x     x 

Ej verkställda uppdrag från 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

       x    

Sektor utbildning            

Kulturpriset          x  

Årets förening     x       

Preliminär antagning till 
gymnasiet     x       

Antagning till gymnasiet        X    

Skolinspektionens tillsyn 
(Inkommande och resultat)            

Programrådsavstämning 2 
ggr per år 

  x       x  

Föreningsbidrag med 
huvudsäte utanför 
kommunen 

      x     

Systematiskt kvalitetsarbete – 
tre teman            

Redovisning av kommunala 
aktivitetsansvaret            

Fördjupad 
verksamhetsinformation FSK    KoU   KoF   GY   Grund 

Aktuell 
verksamhetsinformation 
(sektorchef informerar) 

X X X X X X X X X X X 
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Sektor socialtjänst            

Fördjupad 
verksamhetsinformation  IFO   SäBo/ 

HSL  FH   Hemtj.  

Nyckeltalsredovisning 
inklusive kösituationen X X X X X X X X X X X 

Aktuell 
verksamhetsinformation 
(sektorchef informerar) 

X X X X X X X X X X X 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 120 Dnr: KS 2021/1013 
 
Planeringsunderlag gällande jordbruksmarken i Stenungsunds 
kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag 
gällande jordbruksmarken inom kommunen i enlighet med Översiktsplan 2020. 

Underlaget ska innehålla en inventering med klassificering av jordbruksmark samt en strategi 
för användning av marken.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I översiktsplanen, ÖP 2020, har kommunen redovisat behovet att ta fram nya 
planeringsunderlag gällande jordbruksmarkens värde och dess långsiktiga skydd. 
Kommunstyrelsen fattade den 24 maj 2021 §164 beslut om i vilken ordning underlag inom 
den strategiska planeringen ska tas fram. Planeringsunderlag gällande jordbruksmarken står 
som punkt två i prioritetsordningen.  
 
Förvaltningens förslag på hur utredningsbehoven kan tillgodoses är att ta fram nya 
planeringsunderlag i två steg. Steg ett utgörs av en jordbruksmarksutredning som inventerar 
och klassificerar marken och som blir en vägledning för handläggningen av jordbruksmarken 
inom den fysiska planeringen. Steg två består av att ta fram en jordbruksstrategi som utgår 
från ett större helhetsperspektiv. Underlaget kommer främst att behandla hur kommunen ska 
arbeta med skydd, bevarande och användning av jordbruksmarken framöver.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 
 
Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 
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Alexander Andersen Till kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare 
 
 
Planeringsunderlag gällande jordbruksmarken i Stenungsunds 
kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag 
gällande jordbruksmarken inom kommunen i enlighet med Översiktsplan 2020. 

Underlaget ska innehålla en inventering med klassificering av jordbruksmark samt en strategi 
för användning av marken.  

Sammanfattning av ärendet 
I översiktsplanen, ÖP 2020, har kommunen redovisat behovet att ta fram nya 
planeringsunderlag gällande jordbruksmarkens värde och dess långsiktiga skydd. 
Kommunstyrelsen fattade den 24 maj 2021 §164 beslut om i vilken ordning underlag inom 
den strategiska planeringen ska tas fram. Planeringsunderlag gällande jordbruksmarken står 
som punkt två i prioritetsordningen.  
 
Förvaltningens förslag på hur utredningsbehoven kan tillgodoses är att ta fram nya 
planeringsunderlag i två steg. Steg ett utgörs av en jordbruksmarksutredning som inventerar 
och klassificerar marken och som blir en vägledning för handläggningen av jordbruksmarken 
inom den fysiska planeringen. Steg två består av att ta fram en jordbruksstrategi som utgår 
från ett större helhetsperspektiv. Underlaget kommer främst att behandla hur kommunen ska 
arbeta med skydd, bevarande och användning av jordbruksmarken framöver.  
 
Beskrivning av ärendet 
I översiktsplanen, ÖP 2020, har kommunen redovisat vilka behov av utredningsinsatser som 
behöver tas fram med avsikt att klarlägga och besvara ett flertal frågeställningar. Ett av de 
större utredningsbehoven som tas upp i översiktsplanen är det gällande jordbruksmarken. 
Enligt ÖP 2020 (del 1, s.25) finns det ”ett behov av att bedöma jordbruksmarkens och 
odlingslandskapets värde och utreda i vilken utsträckning den är värdefull för 
jordbruksproduktion och andra ekosystemtjänster. I samband med detta kan en övergripande 
strategi tas fram för långsiktigt skydd av jordbruksmark”.  

Utredningsbehovet av jordbruksmarken har även lyfts i ärendet prioritering av strategisk 
planering som kommunstyrelsen beslutade om den 24 maj 2021 §164. På prioriteringslistan 
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står punkten gällande inventering och klassificering av jordbruksmark som nummer två. Då 
nummer ett på listan, risker från industrier, är påbörjad står punkt två som näst på tur. 
Förvaltningen bedömer att beslutet gällande strategisk planering fortsatt är av samma 
aktualitet och att inriktningsbeslutet inte behöver revideras. 

Jordbruksmarken i kommunen utgör idag cirka 20 % av kommunens totala yta. I nuläget finns 
inga planeringsunderlag som hanterar frågan om jordbruksmarken specifikt. De 
planeringsunderlag som finns avseende jordbruksmarken är främst nationella 
planeringsunderlag som Jordbruksverket tagit fram och dessa uppfyller inte kommunens 
behov. Jordbruksmark kopplat till den fysiska planeringen tas upp i ÖP 2020, dock endast i en 
begränsad omfattning och kan inte utgöra ett tillräckligt underlag för kommunens fysiska 
planering. 

ÖP 2020 tar upp behoven att inventera och klassificera men också att ta fram en strategi för 
långsiktigt skydd av jordbruksmarken. Förvaltningens förslag är därför uppdelat i två olika 
steg så att båda utredningsbehoven kan tillgodoses, och inte endast behovet att inventera och 
klassificera jordbruksmarken.  
 
Steg ett av förslaget föreslås bestå av en jordbruksmarksutredning som: 

- Beskriver jordbruksmarken utifrån dess värde och betydelse kopplat till den fysiska 
planeringen. 

- Inventerar och klassificerar marken. 
- Förklarar gällande lagar och regler samt prejudicerande rättsfall. 

 
Utredningen kommer bli en vägledning för handläggningen av jordbruksmark i den fysiska 
planeringen. 
 
Steg två av förslaget föreslås bestå av en jordbruksstrategi som: 

- Behandlar frågan om hur vi i kommunen ska arbeta med skydd, bevarande och 
användning av jordbruksmarken framöver.  

- Innehåller ett större kunskapsunderlag som beskriver jordbruksmarken från ett 
historiskt- och nutida perspektiv samt en utblick mot framtiden. 

- Behandlar jordbruksmarken som en helhet och kopplar an till flera olika frågor så som 
till exempel livsmedelsförsörjning, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, kulturmiljö, 
näringsliv och turism. 

- Innehåller dialog med olika intressenter som till exempel markägare, organisationer 
som till exempel LRF samt näringsidkare. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av detta planeringsunderlag kommer att finansieras inom befintlig ram. 
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Barnkonsekvensanalys 
Planeringsunderlag gällande jordbruksmarken syftar bland annat till att utveckla riktlinjer 
angående skyddet, bevarandet och användningen av jordbruksmarken, vilket kan ge positiva 
konsekvenser för barn och unga gällande till exempel livsmiljön vid befintlig jordbruksmark.   
 
Juridiska bedömningar 
För att kunna göra korrekta bedömningar i planeringssamanhang är det viktigt med 
uppdaterade underlag som stöd. Underlagen ger också förutsättningar för att kunna göra så 
lika bedömningar som möjligt och tydligare redovisa för intressenter och sakägare gällande 
förutsättningar. Uppdaterade underlag kan stärka kommunens bedömningar i planeringsfrågor 
vid eventuella överklaganden och tvister. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 2 om ingen hunger, mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 11 om 
hållbara städer och samhällen och mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 
  
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 121 Dnr: KS 2018/202 
 
Gatukostnad, Stora Höga Södra Industriområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att gatukostnadsutredningen för Stora Höga södra 
industriområde, godkänd den 23 november 2009 § 177, ändras till att inte omfatta 
kostnadsposten ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” och att kommunens uttag av 
gatukostnadsersättning minskas i motsvarande omfattning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009 § 177 att godkänna 
gatukostnadsutredning avseende Stora Höga södra industriområde med indexuppräknade 
kostnader. Kommunen är huvudman inom detaljplanen för Stora Höga södra industriområde 
och är skyldig att bygga ut allmänna platser såsom vägar, grönområde mm. Beslutet om 
gatukostnad innebär att ägarna av de fastigheter som har nytta av anläggningarna är 
betalningsskyldiga till kommunen.  
 
2017 skickade kommunen faktura för gatukostnaden till 15 fastigheter, utöver kommunens 
egna. Ägarna till sex av fastigheterna har valt att överklaga fakturan, övriga har betalt.  
Det pågår just nu en domstolsprocess mot de sex fastighetsägarna och i ett yttrande (daterat 
2021-09-20) framför de att Trafikverket bekostat ombyggnad samt anlagt bom och 
ljuskonstruktioner och att kommunen tagit betalt för detta enligt beslutet om gatukostnad. 
 
Kostnad för bom och ljuskonstruktion vid järnvägsöverfarten är en post i 
gatukostnadsutredningen, ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” (Gång och cykelväg i 
sträckningen K-L). Utredningen togs fram och godkändes innan området byggdes ut. Den 
baseras på beräknade kostnader utifrån erfarenhetssiffror och inte den faktiska kostnaden. 
 
Under projekteringens gång ansågs inte ”GC-vägen K-L” behöva byggas ut då GC-vägen 
redan bedömdes vara funktionsduglig. Utifrån en genomgång av samtliga kostnader som 
kommunen haft i projektet kan förvaltningen konstatera att det inte uppkommit en kostnad för 
denna åtgärd eller för ljus och bomanläggningen som utförts av Trafikverket.  
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

 
Det saknas därför laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna. Kostnadsposten 
”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” är beräknad till 865 000 kr, vilket motsvarar 9,7 
% av totala gatukostnaden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 177, om att godkänna Gatukostnadsutredning Stora Höga 
södra industriområde 
Gatukostnadsutredning med indexuppräknad bilaga 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Gatukostnad, Stora Höga Södra industriområde 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att gatukostnadsutredningen för Stora Höga södra 
industriområde, godkänd den 23 november 2009 § 177, ändras till att inte omfatta 
kostnadsposten ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” och att kommunens uttag av 
gatukostnadsersättning minskas i motsvarande omfattning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009 § 177 att godkänna 
gatukostnadsutredning avseende Stora Höga södra industriområde med indexuppräknade 
kostnader. Kommunen är huvudman inom detaljplanen för Stora Höga södra industriområde 
och är skyldig att bygga ut allmänna platser såsom vägar, grönområde mm. Beslutet om 
gatukostnad innebär att ägarna av de fastigheter som har nytta av anläggningarna är 
betalningsskyldiga till kommunen.  
 
2017 skickade kommunen faktura för gatukostnaden till 15 fastigheter, utöver kommunens 
egna. Ägarna till sex av fastigheterna har valt att överklaga fakturan, övriga har betalt.  
Det pågår just nu en domstolsprocess mot de sex fastighetsägarna och i ett yttrande (daterat 
2021-09-20) framför de att Trafikverket bekostat ombyggnad samt anlagt bom och 
ljuskonstruktioner och att kommunen tagit betalt för detta enligt beslutet om gatukostnad. 
 
Kostnad för bom och ljuskonstruktion vid järnvägsöverfarten är en post i 
gatukostnadsutredningen, ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” (Gång och cykelväg i 
sträckningen K-L). Utredningen togs fram och godkändes innan området byggdes ut. Den 
baseras på beräknade kostnader utifrån erfarenhetssiffror och inte den faktiska kostnaden. 
 
Under projekteringens gång ansågs inte ”GC-vägen K-L” behöva byggas ut då GC-vägen 
redan bedömdes vara funktionsduglig. Utifrån en genomgång av samtliga kostnader som 
kommunen haft i projektet kan förvaltningen konstatera att det inte uppkommit en kostnad för 
denna åtgärd eller för ljus och bomanläggningen som utförts av Trafikverket. Det saknas 
därför laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna. Kostnadsposten ”GC-väg 
K-L, inkl ljus och bomanläggning” är beräknad till 865 000 kr, vilket motsvarar 9,7 % av 
totala gatukostnaden.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Om beslutet om uttag av gatukostnad ändras till att inte omfatta ” GC-väg K-L, inkl ljus och 
bomanläggning” ska fakturorna skrivas ner med sammanlagt 644 495 kr och 210 804 kr av 
redan inbetalda fakturor ska återbetalas, på det sista beloppet ska även ränta enligt 5 § 
räntelagen utgå.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Den allmänna platsen i Stora Höga södra industriområde är utbyggd. Ändring i beslut om 
uttag av gatukostnad påverkar inte barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Den aktuella gatukostnadsutredningen innehåller ett antal poster med åtgärder som 
kommunen avser utföra för att iordningsställa allmän platsmark i enlighet detaljplanen. 
Posterna/åtgärderna har i gatukostnadsutredningen prissatts utifrån vad det erfarenhetsmässigt 
kostar att utföra dessa. I det aktuella fallet har en av de upptagna posterna visserligen utförts 
men det har skett och bekostats av Trafikverket, det vill säga inte av kommunen. Då 
kommunen inte har utfört och inte har haft någon kostnad för den aktuella posten/åtgärderna 
görs bedömningen att det saknas laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 177, om att godkänna Gatukostnadsutredning Stora Höga 
södra industriområde 
Gatukostnadsutredning med indexuppräknad bilaga 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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§ 122 Dnr: KS 2021/1014 
 
VA-policy för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar VA-policy för Stenungsunds kommun, med följande ändringar: 
 
I texten under rubrik ”Målbild” (sida 5) ska meningen ” Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar 
vattenanvändning” flyttas från andra stycket till första stycket. 

Under avsnittet ”Allmän VA-försörjning” (sida 7) formuleras punkt 8 om till ”Arbetet mot 
bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför allt till recipienter 
som är känsliga för näringsbelastning”.   

Under avsnitt ”Enskild VA-försörjning” (sida 8) utgår punkt 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. En VA-plan är 
ett strategiskt dokument för att säkerställa en långsiktig strategi för hantering av spill-, dricks- 
och dagvatten, även kallat VA-försörjningen. I VA-planen ingår flera dokument, varav VA-
policyn är ett. VA-policyn innehåller den del av VA-planen där målbild och 
ställningstaganden fastställs för VA-försörjningen.  

I föregående steg i processen för framtagandet av VA-planen gjordes en översikt för att 
beskriva nuvarande situation samt dess förutsättningar för VA-försörjningen. Kunskapen och 
de behov som upplyfts, har tillsammans med informationsinhämtningar från workshops med 
förtroendevalda, arbetsgrupp och styrgrupp resulterat i ställningstaganden och en målbild för 
VA-försörjningen. Detta ligger till grund för VA-policyn.  

Nästa steg i framtagandet av VA-planen är att konkretisera åtgärdsbehovet tillsammans med 
ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder, detta sammanställs i en VA-
handlingsplan. VA-policyn är styrande och vägledandet för innehållet i VA-handlingsplanen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
VA-policy, del i VA-plan för Stenungsunds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), med instämmande av Jan Rudén (S) och Wouter Fortgens (M), föreslår att 
följande ändringar VA-policyn görs: 
 
I texten under rubrik ”Målbild” (sida 5) ska meningen ” Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar 
vattenanvändning” flyttas från andra stycket till första stycket. 

Under avsnittet ”Allmän VA-försörjning” (sida 7) formuleras punkt 8 om till ”Arbetet mot 
bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför allt till recipienter 
som är känsliga för näringsbelastning”.   

Under avsnitt ”Enskild VA-försörjning” (sida 8) utgår punkt 1. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar därefter om allmänna utskottet kan anta Olof Lundbergs (S) 
ändringsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
liza.nyman@stenungsund.se 
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Dokumentägare 
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2035-01-01 

 
Framtagen av 
Infrastruktur, Exploatering, Bygg 
och Miljö, Strategi och samordning 

 
Reviderad 

 
Inledning 
Stenungsunds kommun har tagit fram en strategisk VA-plan för att säkerställa en långsiktig 
strategi för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen, vidare kallat VA- 
försörjning. I VA-planen hanteras VA-försörjning både inom och utanför allmänt 
verksamhetsområde för VA. 

Arbetet med den strategiska VA-planen följer Havs – och Vattenmyndighetens vägledning 
(rapport 2014:1) och utförs stegvis enligt Figur 1. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan 
kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare 
av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-policy som utgör det tredje steget i arbetet. 

 
 
 
 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 
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VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den kunskap och de behov som 
sammanställts i VA-översikten samt utifrån resultaten från workshop med politiker, 
arbetsgrupp och styrgrupp. VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i 
Stenungsund 2035. För att nå målbilden och säkerställa att samtliga delar i den kommunala 
organisationen arbetar tillsammans behöver beslut som rör VA-försörjningen styras ytterligare 
med hjälp av ställningstaganden. 

VA-policyn avser att vara styrande och vägledande för innehållet i VA-handlingsplanen som 
upprättas i nästa skede. I VA-handlingsplanen kommer åtgärdsbehovet konkretiseras 
tillsammans med ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder. En viktig utgångspunkt i 
arbetet med VA-policyn och VA-planen som helhet är den kommunala översiktsplanen. 
Översiktsplanens planerade mark- och vattenanvändning samt prioriteringar ska återspeglas i 
VA-planen. Översiktsplanens strategier om att uppnå ökad färskvattenkapacitet (råvatten och 
produktion) samt god status i kommunens vattenförekomster har också varit en naturlig 
vägledning i arbetet. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl 
ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna, vilket också betonas i flertalet ställningstaganden. VA-planen ska 
uppdateras varje mandatperiod samt vid aktualisering av översiktsplanen. 
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Målbild 
 

 
VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en 
hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde 
och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så att 
människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 
tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 
kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 
goda möjligheter till rekreation. 

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas. 
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Ställningstaganden 
Ställningstaganden kring kommunens VA-försörjning presenteras gruppvis, utan rangordning 
och följer strukturen i VA-översikten. I VA-översikten finns mer information om de behov och 
utmaningar som ligger till grund för ställningstagandena. 

 
 

Övergripande 
1. Det ska finnas en långsiktig plan för kommunens VA-försörjning som är samordnad med 

kommunens övriga strategiska dokument. De strategiska dokumenten ska uppdateras 
kontinuerligt och fungera som verktyg för kommunikation och samarbete såväl inom 
den kommunala organisationen som med medborgarna. 

2. I VA-utbyggnadsplanen ska samtliga områden i kommunen klassas som något av följande 
utifrån behovet av ändrad VA-försörjning med avseende på miljö- och 
hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling; allmänt VA-område, VA- 
utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA- 
område. Det ska vara tydligt för både tjänstemän och medborgare vad klassningarna 
innebär. 

3. Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering 
av VA-försörjning till ett förändrat klimat. 

4. Det ska finnas en långsiktig plan för drift och underhåll samt en beslutad förnyelsetakt för 
att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status samt säkerheten i och omkring 
dem. 

5. Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig 
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och i VA- 
ledningsnätet. 

6. Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser finns för att 
kunna arbeta enligt VA-planens målbild, ställningstaganden och genomföra nödvändiga 
åtgärder. 

7. När det finns möjlighet till samordningsvinster ska kommunen samverka med 
grannkommuner avseende VA-försörjningen. 
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Allmän VA-försörjning 
 

 
 

Dricksvatten 
 

1. Det ska finnas en reservvatten- och vattenförsörjningsplan som möjliggör en långsiktig 
tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Den ska ta höjd för 

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling i hela kommunen, för både boende 
och näringsliv. 

2. Allmänna dricksvattentäkter och reservvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som 
säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet. 

3. Vattenförluster i det allmäna dricksvattennätet ska minimeras. 

4. Kommunikationsinsatser gällande en hållbar vattenanvändning ska genomföras 
kontinuerligt med boende och näringsliv. 

5. Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage. 
 

Spillvatten 

6. Det ska finnas en långsiktig plan för den allmänna spillvattenhanteringen som tar höjd för 
framtida krav och planerad bebyggelseutveckling. 

7. Andelen tillskottsvatten ska minimeras i det allmänna spillvattennätet. 

8. Arbetet mot bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför 
allt till recipienter som är känsliga för näringsbelastning. 

9. Kommunen ska löpande och systematiskt arbeta med uppströmsarbete för att minska 
användning av och utsläpp till avlopp av oönskade ämnen från hushåll, industrier och 
andra verksamheter. 
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Enskild VA-försörjning 
 

1. Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd av berörda fastighetsägare och 
tillsynsmyndigheten. 

2. Tillsyn av och krav på enskilda avloppsanläggningar ska beakta områdets klassning enligt 
VA-utbyggnadsplanen. 

3. Inför beslut om planbesked och förhandsbesked ska förutsättningarna för framtida VA- 
försörjning utredas. Det ska vara tydligt om det finns förutsättningar för och möjlighet 
till allmän eller enskild VA-försörjning. 
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Dagvatten och skyfall 
 

 
1. Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs. Öppna och gröna 

lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är ekonomiskt, 
estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

2. Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

3.Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas. 

4. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utredaskontinuerligt i samtliga skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och drift. 

5. Ansvaret för dagvatten- och skyfallshantering bör vara tydligt för befintliga och nya 
anläggningar inom såväl kommunens organisation som för privatpersoner, näringsliv 
och samfälligheter. 

6. Behov av utbyggnad av verksamhetsområde för dagvatten eller förnyelse av befintligt nät 
ska bedömas i samhällsbyggnadsprocessen, i befintliga miljöer och vid VA-utbyggnad. 
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Liza Nyman Till kommunfullmäktige 
VA-ingenjör 
 
 
VA-policy för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar VA-policy för Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. En VA-plan är 
ett strategiskt dokument för att säkerställa en långsiktig strategi för hantering av spill-, dricks- 
och dagvatten, även kallat VA-försörjningen. I VA-planen ingår flera dokument, varav VA-
policyn är ett. VA-policyn innehåller den del av VA-planen där målbild och 
ställningstaganden fastställs för VA-försörjningen.  

I föregående steg i processen för framtagandet av VA-planen gjordes en översikt för att 
beskriva nuvarande situation samt dess förutsättningar för VA-försörjningen. Kunskapen och 
de behov som upplyfts, har tillsammans med informationsinhämtningar från workshops med 
förtroendevalda, arbetsgrupp och styrgrupp resulterat i ställningstaganden och en målbild för 
VA-försörjningen. Detta ligger till grund för VA-policyn.  

Nästa steg i framtagandet av VA-planen är att konkretisera åtgärdsbehovet tillsammans med 
ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder, detta sammanställs i en VA-
handlingsplan. VA-policyn är styrande och vägledandet för innehållet i VA-handlingsplanen. 

 
Beskrivning av ärendet  
Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska 
ordnas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-
försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. 
Avloppsvatten innefattar spillvatten och dagvatten.  
 
Att ta fram en strategisk VA-plan ger en tydlig riktning i VA-arbetet i Stenungsunds kommun 
och hjälper tjänstemännen i det dagliga arbetet. Arbetet med den strategiska VA-planen följer 
Havs- och Vattenmyndighetens vägledning (rapport 2014:1), vilken är en följd av 
åtgärdsprogrammen för vatten. 
 
Den strategiska VA: planeringen är en rullande process och utgörs av flera steg, enligt figur 
nedan. Under Uppstarten har arbetsgruppen och styrgruppen sammankallas och projektets 
ramar har definierats. I VA-översikten beskrivs kommunens förutsättningar, styrkor och 
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utmaningar vilket ligger till grund för att skapa en gemensam utgångspunkt i det fortsatta 
arbetet med VA-policyn. I VA-policyn definieras vilka gemensamma mål och 
ställningstaganden kommunen ska arbeta mot för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Utifrån 
VA- översiktens nuläge och VA-policyns mål och ställningstaganden identifieras åtgärder 
som krävs i VA- handlingsplanen. Varje åtgärd ska ha en ansvarig enhet och tidplan för att 
underlätta kontinuerlig och långsiktig implementering och genomförande av åtgärder. 
 

 
Figur 1 Beskrivning av arbetsprocess 

 
VA-policyn avser att vara ett styrande och vägledande dokument för efterföljande VA-
handlingsplan. Den har tagits fram i nära samarbete mellan kommunens styrgrupp, 
arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare. Arbetsgruppen består av 
tjänstepersoner från Bygg och Miljö, Plan, Exploatering och VA drift och teknik. 
 
Den målbild som har tagits fram, i arbetet med VA-policyn, för Stenungsunds kommun är 
följande:  
VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 
en hållbar utveckling i kommunen som helhet. 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 
att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker 
och tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen. Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar 
vattenanvändning. 
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Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 
kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 
goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.  

Barnkonsekvensanalys 
VA-planering syftar bland annat till att säkra tillgången på friskt vatten och exempelvis rena 
badplatser, vilket ger positiva konsekvenser för barn och unga. 
 
Juridiska bedömningar 
I vattenmyndigheternas vattenförvaltningsplan finns åtgärdsprogram som anger att 
kommunerna ska utveckla VA-planer. Det är däremot inte lagstyrt hur dessa ska utformas 
utan det är upp till kommunerna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Hållbar VA-försörjning bidrar till flera av de 17 globala mål som FN har beslutat om. I det 
nationella arbetet för att uppnå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 har Sverige tagit 
fram 16 miljömål. De nationella miljömålen med stark koppling till VA-planen är; begränsad 
miljöpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, hav i balans samt levande kust och skärgård, 
levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
VA-policy, del i VA-plan för Stenungsunds kommun 
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Inledning 

Stenungsunds kommun har tagit fram en strategisk VA-plan för att säkerställa en långsiktig 
strategi för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen, vidare kallat VA-
försörjning. I VA-planen hanteras VA-försörjning både inom och utanför allmänt 
verksamhetsområde för VA.  

Arbetet med den strategiska VA-planen följer Havs – och Vattenmyndighetens vägledning 
(rapport 2014:1) och utförs stegvis enligt Figur 1. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan 
kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare 
av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-policy som utgör det tredje steget i arbetet.    

 

 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 
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VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den kunskap och de behov som 
sammanställts i VA-översikten samt utifrån resultaten från workshop med politiker, 
arbetsgrupp och styrgrupp. VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i 
Stenungsund 2035. För att nå målbilden och säkerställa att samtliga delar i den kommunala 
organisationen arbetar tillsammans behöver beslut som rör VA-försörjningen styras ytterligare 
med hjälp av ställningstaganden.  

VA-policyn avser att vara styrande och vägledande för innehållet i VA-handlingsplanen som 
upprättas i nästa skede. I VA-handlingsplanen kommer åtgärdsbehovet konkretiseras 
tillsammans med ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder. En viktig utgångspunkt i 
arbetet med VA-policyn och VA-planen som helhet är den kommunala översiktsplanen. 
Översiktsplanens planerade mark- och vattenanvändning samt prioriteringar ska återspeglas i 
VA-planen. Översiktsplanens strategier om att uppnå ökad färskvattenkapacitet (råvatten och 
produktion) samt god status i kommunens vattenförekomster har också varit en naturlig 
vägledning i arbetet. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl 
ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna, vilket också betonas i flertalet ställningstaganden. VA-planen ska 
uppdateras varje mandatperiod samt vid aktualisering av översiktsplanen. 
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Målbild 

VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en 
hållbar utveckling i kommunen som helhet. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så att 
människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 
tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen. Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 
kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 
goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.  
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Ställningstaganden 
Ställningstaganden kring kommunens VA-försörjning presenteras gruppvis, utan rangordning 
och följer strukturen i VA-översikten. I VA-översikten finns mer information om de behov och 
utmaningar som ligger till grund för ställningstagandena. 

Övergripande 
1.Det ska finnas en långsiktig plan för kommunens VA-försörjning som är samordnad med

kommunens övriga strategiska dokument. De strategiska dokumenten ska uppdateras
kontinuerligt och fungera som verktyg för kommunikation och samarbete såväl inom 
den kommunala organisationen som med medborgarna.  

2.I VA-utbyggnadsplanen ska samtliga områden i kommunen klassas som något av följande
utifrån behovet av ändrad VA-försörjning med avseende på miljö- och
hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling; allmänt VA-område, VA-
utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-
område. Det ska vara tydligt för både tjänstemän och medborgare vad klassningarna 
innebär. 

3.Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering
av VA-försörjning till ett förändrat klimat.

4.Det ska finnas en långsiktig plan för drift och underhåll samt en beslutad förnyelsetakt för
att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status samt säkerheten i och omkring
dem. 

5.Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och i VA-
ledningsnätet. 

6.Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser finns för att
kunna arbeta enligt VA-planens målbild, ställningstaganden och genomföra nödvändiga
åtgärder. 

7.När det finns möjlighet till samordningsvinster ska kommunen samverka med
grannkommuner avseende VA-försörjningen.
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Allmän VA-försörjning 

Dricksvatten 

1. Det ska finnas en reservvatten- och vattenförsörjningsplan som möjliggör en långsiktig
tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Den ska ta höjd för

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling i hela kommunen, för både boende
och näringsliv.

2.Allmänna dricksvattentäkter och reservvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som
säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet.

3.Vattenförluster i det allmäna dricksvattennätet ska minimeras.

4.Kommunikationsinsatser gällande en hållbar vattenanvändning ska genomföras
kontinuerligt med boende och näringsliv.

5.Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage.

Spillvatten 

6.Det ska finnas en långsiktig plan för den allmänna spillvattenhanteringen som tar höjd för
framtida krav och planerad bebyggelseutveckling.

7.Andelen tillskottsvatten ska minimeras i det allmänna spillvattennätet.

8.Bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska undvikas, framförallt till recipienter
som är känsliga för näringsbelastning.

9.Kommunen ska löpande och systematiskt arbeta med uppströmsarbete för att minska
användning av och utsläpp till avlopp av oönskade ämnen från hushåll, industrier och
andra verksamheter. 
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Enskild VA-försörjning 

1.Kommunens översiktliga bedömning är att att det råder hög skyddsnivå i hela kommunen.
Beslut för varje enskilt ärende fattas efter prövning utifrån platsens lokala
förutsättningar.  

2.Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd av berörda fastighetsägare och
tillsynsmyndigheten.

3.Tillsyn av och krav på enskilda avloppsanläggningar ska beakta områdets klassning enligt
VA-utbyggnadsplanen.

4.Inför beslut om planbesked och förhandsbesked ska förutsättningarna för framtida VA-
försörjning utredas. Det ska vara tydligt om det finns förutsättningar för och möjlighet
till allmän eller enskild VA-försörjning. 
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Dagvatten och skyfall 

1.Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs. Öppna och gröna
lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är ekonomiskt, 
estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

2.Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.

3.Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas.

4.Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utredaskontinuerligt i samtliga skeden i
samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och drift.

5.Ansvaret för dagvatten- och skyfallshantering bör vara tydligt för befintliga och nya
anläggningar inom såväl kommunens organisation som för privatpersoner, näringsliv
och samfälligheter. 

6.Behov av utbyggnad av verksamhetsområde för dagvatten eller förnyelse av befintligt nät
ska bedömas i samhällsbyggnadsprocessen, i befintliga miljöer och vid VA-utbyggnad.
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Sammanfattning 

Syftet med den strategiska VA-plan som Stenungsunds kommun arbetar med är att tydliggöra 
hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt hantering av dag- och 
spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. Föreliggande VA-översikt är det första steget i 
kommunens VA-plan. Här sammanställs underlag kring hur VA-försörjningen ser ut i 
kommunen idag, både inom och utanför allmänt verksamhetsområde för VA.  
 
Stenungsunds kommun är rikt på olika naturtyper, från övergripande kustlandskap i väster till 
stora skogsområden i öster och ett bördigt jordbrukslandskap där emellan. Det finns 19 
vattenförekomster med miljökvalitetsnormer (MKN) som syftar till att säkra vattenkvalitén. En 
av vattenförekomsterna är grundvattenförekomsten i Ucklum som har god kemisk och 
kvantitativ status. Övriga vattenförekomster är ytvatten som har måttlig ekologisk status och 
som inte uppnår god kemisk status. Den främsta anledningen till att vattenförekomsterna inte 
uppnår god ekologisk status är höga halter av näringsämnen från jordbruket och/eller fysisk 
påverkan. 
 
Kommunen antog i december 2020 en ny översiktsplan. Den huvudsakliga utvecklingen 
föreslås ske i Stenungsund som huvudort, men även befintliga mindre samhällen i kommunen 
avses utvecklas. Detta för att i första hand komplettera med bostäder och funktioner som kan 
bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice. Under prognosperioden 2015 - 2035 bedöms 
folkmängden i Stenungsunds kommun att öka från 26 000 till 35 000 personer enligt visionen 
från 2015. Två delstrategier omfattar VA-försörjning, dels att färskvattenkapaciteten (råvatten 
och produktion) ska säkerställas och ökas, dels att god status i kustvatten, sjöar och vattendrag 
ska säkerställas. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på ledningssystem, 
reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppnå miljökvalitetsnormerna. I planen 
konstateras även att det kommer krävas mer råvatten, ökad produktion av dricksvatten och ett 
utvecklat ledningsnät för att kunna försörja en växande befolkning. Att det finns en aktuell 
översiktsplan som redovisar den tänkta utvecklingen är en styrka och ett viktigt underlag för det 
vidare arbetet med VA-försörjningen. Därtill finns kommunala planer som VA-saneringsplan, 
nödvattenplan och avloppsplan samt pågående arbete med klimatanpassningsplan och 
framtagande av ny VA-taxa.  
 
Huvudvattentäkten för dricksvatten i Stenungsund är Stora Hällungen. Den bidrar med god 
tillgång på råvatten av god kvalitet. Det pågår även ett samverkansarbete med Kungälvs 
kommun gällande byggnation av en överföringsledning som ska försörja Stenungsunds 
kommun med vatten från Kungälvs vattenverk. 
 
VA-översikten beskriver kommunens förutsättningar och identifierar utmaningar och behov 
kopplat till långsiktigt hållbar VA-försörjning. Utmaningarna för kommunen är ökade lagkrav, 
ett stort drift- underhålls- och förnyelsebehov i det befintliga systemet, skydd av kommunens 
vattenresurser, klimatförändringar samt exploateringstryck med ökat behov av VA-försörjning 
som följd. De behov som uppstår för att möta utmaningarna är främst ökad kapacitet, robusthet 
samt personella resurser med rätt kompetens. Kommunens behov och utmaningar konkretiseras 
i Tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanfattning av kommunens utmaningar och behov.  
 

Utmaning Behov 
  
Uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster  

• Kommunens ytvattenförekomster 
uppnår ej god kemisk status. 

• Kommunens ytvattenförekomster har 
måttlig ekologisk status. 

• För att uppnå god kemisk- och 
ekologisk status finns behov av lokala 
åtgärdsprogram som identifierar 
åtgärder utifrån reningsbehov. 

• VA-utbyggnadsplan samt fortsatt VA-
sanering och ökad tillsyn av enskilda 
avlopp.  

• Behov att integrera arbete med MKN i 
samhällsbyggnadsprojekt.  

• Fortsatt provtagning av vattenkvalitén. 
Vattenskyddsområden ska motsvara 
skyddsbehovet 

• Vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen motsvarar inte 
skyddsbehovet.  

• Osäkerhet kring om 
vattenskyddsområdet i Ucklum 
motsvarar skyddsbehovet. 

• Behov att uppdatera 
vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen så det motsvarar 
skyddsbehovet. 

• Behov att se över vattenskyddsområdet 
i Ucklum och uppdatera det om det 
behövs för att motsvara skyddsbehovet.   

Risk och sårbarhet  
• Yttre hotbild mot vattenförsörjningen 

inom vilken det finns flera kritiska 
beroenden.  

• Informationssäkerhet vid hantering av 
kartunderlag. 

• Utreda hanteringen av den yttre 
hotbilden och säkerhetsklassning av 
samhällsviktiga verksamheter och 
funktioner i det vidare arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalysen. 

• Utbildning och rutiner för ökad 
informationssäkerhet.   

Säkra kommunens tillgång till 
råvattenuttag 

• Det saknas tillstånd för vattenuttag i 
Ucklums och Svenshögens vattenverk.  

• I Stenungsunds vattenverk överskrider 
kommunen sitt tillstånd för vattenuttag 
och köper in ytterligare vatten från 
Vattenfall. 

• Kommunen har avtalat bort stora delar 
av sin vattendom till industrin. 

• Säkra möjligheten till vattenuttag 
genom vattendom i Ucklum och 
Svenshögen.  

• Utreda möjligheten till ökat vattenuttag 
från vattenverket i Stenungsund 

• Utreda förutsättningar kring avtalen 
med industrin. 

Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning 

• Kommunen har ingen 
reservvattenförsörjning. 

• Kapacitet i befintliga vattenverk är nära 
maximalt utnyttjade. 

• Kommunen saknar tydlig långsiktig 
strategi för att säkra framtida 
dricksvattenförsörjning. 

• Kommunen har ingen brand- och 
släckvattenplan. 

 

• Utreda behovet av reservvatten och 
lämpliga vattenresurser som kan utgöra 
reservvattentäkter för att säkerställa en 
ökad beredskap.  

• Vattenförsörjningsplan med information 
om tillgängliga vattenresurser idag och i 
framtiden för både kommunal och 
enskild försörjning. Behovet av vatten 
ska jämföras med tillgången för att 
identifiera bristområden.  
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Utmaning Behov 
  
(Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning) 

• Det råder osäkerhet kring vilka områden 
som är lämpade för enskild 
vattenförsörjning.  
 

• Grundvattenutredning som kartlägger 
de områden där enskild 
dricksvattenförsörjning kan bli 
problematisk pga. grundvattnets kvalitet 
och kvantitet.  

• Plan för hantering av brand- och 
släckvatten.  
 

Avloppshantering 
• Inkommande belastning till Strävlidens 

reningsverk är nära tillståndstaket. 
• Kapaciteten i Svenshögens 

avloppsreningsverk är nära fullt 
utnyttjad.  

• Hög andel tillskottsvatten till 
reningsverken. 

• Ansvar för uppströmsarbete  
 

• För Strävlidens avloppsreningsverk 
pågår arbete med att bygga ut verket 
och revidera tillståndet vilket då 
bedöms räcka till år 2045. 

• Utreda om det finns behov av ökad 
kapacitet i Svenshögens 
avloppsreningsverk. 

• Ta fram en långsiktig plan för att 
minska andelen tillskottsvatten och för 
att möta framtida krav och exploatering.   

• Definiera vad som ingår i kommunens 
uppströmsarbete och vem som ansvarar 
för det. 

Drift, underhåll och förnyelse av 
befintliga anläggningar 

• Utmaningar kopplade till drift, 
underhåll och förnyelse ökar i takt med 
att anläggningar blir äldre, nya områden 
ansluts och befolkningsmängden ökar.  

• Upprätthålla och förbättra 
anläggningars status. 

• Stort utläckage av dricksvatten i 
ledningsnätet. 

• Stor andel tillskottsvatten i 
spillvattennätet. 

• Bräddning av orenat avloppsvatten till 
recipienter. 

• Långsiktig plan med angiven 
förnyelsetakt för att upprätthålla och 
förbättra anläggningarnas status.   

• Åtgärder för att minska utläckage av 
dricksvatten, minska andelen 
tillskottsvatten i spillvattennätet samt 
bräddning till recipienten. 

Dagvattenhantering 
• Statusen på dagvattensystemet är oklar 

och det förekommer sannolikt 
kapacitetsbrist. 

• Oklar ansvarsfördelning vid planering, 
genomförande samt drift och underhåll.  

• Ökad exploatering och 
klimatförändringar leder till ökad 
avrinning samtidigt som befintliga 
system dimensionerats utifrån äldre 
krav.  

• En dagvattenplan med tydlig 
ansvarsfördelning och åtgärdsplanering 
som samordnas med pågående 
klimatanpassningsplan.  

• Utreda dagvattnets påverkan på 
vattenförekomsterna. Se över vilka 
vattenförekomster som påverkas av 
urban markanvändning och var det finns 
ett beting för dagvatten.  

• Tydliggöra behov av fördröjning och 
rening.  
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Utmaning Behov 
 
(Dagvattenhantering) 

• Högre krav på kvalitet, kvantitet samt 
hänsyn till klimatförändringar i 
dagvattenhanteringen. 

 
• Fortsätta arbetet med separering av 

ledningsnätet 
• Uppdatera kartunderlag och vid behov 

uppdatera verksamhetsområden för VA 
så det framgår när dagvatten ingår och 
inte. 

 
  
VA-utbyggnadsplan 

• Det saknas kommunövergripande VA-
utbyggnadsplan som innehåller såväl 
befintliga områden i behov av sanering 
som beslutade exploateringsområden.  

• Det saknas underlag för att bedöma vilka 
områden som är lämpade för enskilt VA.  

• Det saknas allmänt VA i områden som 
planeras för exploatering.  

• Ny exploatering är resurskrävande och 
resulterar i att utbyggnad till befintliga 
områden inte prioriteras.  
 

• Planering och uppföljning avseende 
exploateringsområdens och 
omvandlingsområdens eventuella behov 
av VA-utbyggnad. Samhällsutvecklingen 
avseende nya exploateringsområden, 
förtätning, övergång mot fler 
permanentbostäder ska tas med i 
planeringen för VA-utbyggnad. 

• Fortsatt arbete med VA-sanering.  
• Underlag för bedömning av 

förutsättningar för enskilt VA. 

Aktualisering av befintliga styrande 
dokument 

• Det finns flera styrande dokument som 
behöver aktualiseras med jämna 
mellanrum. 
 

• Behov att implementera och följa upp 
kommunens styrande dokument i en 
rullande process. 
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1 Inledning 

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller vattenförsörjning och hantering av 
dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. I HaV:s sammanställning1 av de ökade 
kraven på kommunerna framgår att hälften av Sveriges sjöar och vattendrag inte klarar kraven 
för god vattenstatus enligt vattendirektivet. Grundvatten riskerar att förorenas och 
överexploateras. Övergödning på grund av för stora utsläpp av fosfor och kväve är ett stort 
problem både i sjöar och i hav. Klimatförändringar medför ökad nederbörd och kraftigare regn 
men även mer frekventa perioder av torka och mer extrema temperaturer (vilket kan påverka 
tillgången och kvalitén på råvattnet). Torka kan leda till vattenbrist och översvämningar kan 
leda till utsläpp av spillvatten via bräddning, översvämning av betesmark och därmed ökad risk 
för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter. Utanför tätorterna 
behöver ett stort antal enskilda avlopp åtgärdas av både hälso- och miljöskäl. Skyddet av 
Sveriges vattentäkter behöver stärkas, utsläppen av spillvatten minska och 
dagvattenhanteringen göras mer långsiktigt hållbar. 
 
Stenungsunds kommun arbetar med att ta fram en strategisk VA-plan som ska förankras 
politiskt. I VA-planen ska det tydliggöras hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med VA-
försörjningen. Genom att ge en tydlig riktning i arbetet med VA-försörjning ska planen utgöra 
ett budgetunderlag och stötta tjänstemännen i det dagliga arbetet.  
 
Arbetet med VA-planen resulterar i dokument som ska hållas levande genom regelbundna 
uppdateringar. Arbetet resulterar även i en process som leder till förankring inom politiken och 
förvaltningsövergripande samarbete inom berörda avdelningar på kommunen. Arbetet med VA-
planen kräver till en början extra resurser men leder på sikt till att åtgärder kan genomföras på 
ett mer effektivt sätt. Med VA-planen kommer kommunen uppnå en effektivare hantering av 
VA-frågor, tillgodose invånarnas behov samt bidra i arbetet mot de nationella miljömålen och 
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten.  

1.1 Arbetsmetod och VA-planens olika delar 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 

 
1 Vägledning för kommunal VA planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. 
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Under Uppstarten sammankallas arbetsgrupp och styrgrupp. Projektets ramar definieras och 
arbetet förankras politiskt. Därefter beskrivs nuläget för hela kommunens VA-försörjning i 
föreliggande VA-översikt. I VA-översikten beskrivs metodiken bakom det strategiska VA-
planarbetet samt kommunens förutsättningar, styrkor och utmaningar gällande VA-
försörjningen. VA-översikten presenterar kommunens nuläge och ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. Med utgångspunkt i denna VA-översikt ska en VA-policy tas fram. I VA-
policyn definieras en gemensam målbild och ställningstaganden 
som kommunen ska arbeta mot för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Utifrån VA- 
översiktens nuläge och VA-policyns målbild och ställningstaganden ska de åtgärder som krävs 
identifieras och dokumenteras i kommunens VA- handlingsplanen. Varje åtgärd ska ha en 
ansvarig enhet och tidplan för att underlätta kontinuerlig och långsiktig implementering och 
genomförande av arbetssätt och åtgärder.   
  
Planering av VA-försörjning är en samhällsbyggnadsfråga som berör flera av kommunens 
verksamheter och förvaltningar. Därför har VA-översikten tagits fram av en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsammans med konsulter från Sweco. Arbetsmetodiken 
utgår från HaV:s vägledning för kommunal VA- planering2 vilken myndigheten tagit fram mot 
bakgrund av Åtgärdsprogram 2016–2021 där det framgår att ”kommunerna ska upprätta och 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas”.  

1.2 VA-översiktens syfte och mål 
Syftet med VA- översikten är att sammanställa och kommunicera nuläget inom kommunens 
VA-försörjning för såväl kommunala som enskilda anläggningar. Här presenteras det aktuella 
kunskapsläget tillsammans med naturgivna förutsättningar, befolkningsprognos och framtida 
bebyggelseplaner vilket tydliggör kommunens förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar 
identifieras de styrkor och utmaningar som finns kopplat till en hållbar VA-försörjning.  
 
VA-översikten baseras på tillgänglig information som tillhandahållits av kommunens 
tjänstemän samt underlag från offentliga källor. I den mån underlaget behöver kompletteras ska 
detta belysas (inte utredas) i VA-översikten.  
 
Genom att tydliggöra nuläget skapas en gemensam utgångspunkt för politiker och tjänstemän. 
Den kommer senare ligga till grund för de strategiska beslut som utgör ställningstaganden i 
kommande VA-policy samt val och prioriteringar som görs i kommande VA-handlingsplan.  

1.3 Läsanvisning 
VA-översikten inleds med ett kapitel om de lagar, mål och politiska beslut som påverkar arbetet 
med strategisk VA-planering (se kapitel 2). Därefter presenteras Stenungsunds naturgivna 
förutsättningar, övergripande organisation och ansvarsfördelning i frågor som rör VA-
försörjning (se kapitel 3).  I kapitel 4 beskrivs allmän VA-försörjning, i kapitel 5 beskrivs 
dagvatten och skyfallshanteringen och i kapitel 6 beskrivs enskild VA-försörjning. Under 
respektive kapitel identifieras kommunens förutsättningar, styrkor och utmaningar inom 
respektive område. För en ordlista med beskrivning av de begreppen som används i dokumentet 
hänvisas till Bilaga 1. 

 
2 Vägledning för kommunal VA planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. 
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2 Globala och nationella mål och lagstiftning 

2.1 De globala målen och Sveriges miljömål 
FN har beslutat om globala mål för hållbar utveckling som syftar till att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa 
klimatkrisen till år 2030 (Agenda 2030). Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med att 
ställa om till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Hållbar VA-försörjning 
bidrar till flera av de 17 globala målen, se Figur 2. 
 

 
I det nationella arbetet för att uppnå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 har Sverige 
tagit fram 16 miljömål3.  De nationella miljömålen med stark koppling till VA-planen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• God bebyggd miljö 

 
I januari 2021 beslutade regeringen om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till 
Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Det första etappmålet, 
Etappmål om dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse, innebär att samtliga svenska 
kommuner senast 2023 har integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny 
bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Enligt det andra etappmålet,  
 
Etappmål om dagvattenhantering i befintlig bebyggelse, ska de kommuner, med risk för 
betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, 

 
3 Mer information om miljömålen, preciseringar och etappmål kan fås från Miljömålsportalen www.miljomal.se 
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senast 2025 genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar 
dagvattenhantering samt även påbörjat arbetet med att genomföra planerna. 
 

2.2 Ramdirektivet för vatten och den svenska vattenförvaltningen 
Den svenska vattenförvaltningen bygger på EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som 
antogs av alla medlemsländer i EU år 2000. Direktivet ska bidra till systematiskt arbete för att 
bevara och förbättra EU:s vatten. Vattendirektivet presenterar en lägsta nivå gällande kvalitet 
och tillgång på vatten som inte får underskridas. Vattenförvaltningens syfte är att samhället ska 
arbeta med helhetssyn och avrinningsområdesfokus i vattenrelaterade frågor.  
 
Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten (sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten) och 
grundvatten. Målet med vattenförvaltningen är att uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster. Det innebär att både tillgången och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet 
är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. I 
åtgärdsprogrammet för Västerhavet4, som Stenungsunds kommun tillhör, åläggs kommuner att 
utföra åtta åtgärder för att bidra till förbättrad vattenstatus. De åtgärderna som har tydligast 
koppling till VA-planeringen har sammanfattats nedan:  
 

• Prioritera och genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och avloppsreningsverk i 
anslutning till vattenförekomster med hög belastning av näringsämnen eller särskilt 
förorenande ämnen.  

• Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom att prioritera tillsyn av 
enskilda avlopp i näringsämneskänsliga områden samt ställa krav på begränsade utsläpp 
av fosfor och kväve i dessa områden.  

• Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen genom att:  

- skydda allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn. 

- se över och vid behov revidera vattenskyddsområden som inrättats före 
miljöbalkens införande. 

- bedriva systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden. 

- uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner. 

- tillse att tillstånd för vattenuttag finns för allmänna yt-och grundvattentäkter. 

• Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så 
att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

• Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas. 

• Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på 
kvantitet och kvalitet för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

 
4 Åtgärdsprogram 2016–2021 Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys, 
Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
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2.3 Regeringens etappmål för dagvattenhanteringen 
Regeringen har beslutat om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till 
Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Etappmålen innebär 
bland annat att alla kommuner senast 2023 ska ha integrerat en hållbar dagvattenhantering i 
planläggning av ny bebyggelse. Beslutet fattades den 28 januari 2021 och har två huvudsakliga 
fokus:  

1. Anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

2. Minska belastningen av föroreningar på lokala vattenförekomster. 

Det första etappmålet rör hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid 
påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Med hållbar dagvattenhantering avses en hantering 
som minskar dagvattenavrinningen i samhället. I första hand bör uppkomsten av ytavrinning i 
bebyggda miljöer förebyggas exempelvis genom att minska andelen hårdgjorda ytor. 
 
Det andra etappmålet beskriver att kommuner med risk för betydande påverkan av dagvatten på 
mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, ska genomföra en kartläggning samt 
ta fram en handlingsplan för hållbar dagvattenhantering. Kartläggningen och handlingsplanen 
ska vara framtagna samt arbete med att genomföra planerna ska ha påbörjats senast år 2025. 
 
Den nationella vägledning för hållbar dagvattenhantering, som Naturvårdsverket har i uppdrag 
att ta fram, syftar till att stötta kommunernas och andra aktörers arbete med att integrera en 
hållbar dagvattenhantering. Vägledningen omfattar stöd vid planläggning av ny bebyggelse och 
vid märkbara ändringar av befintlig bebyggelse.  
 

2.4 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
 
Alla kommuner måste hantera frågan om ansvaret för att lösa VA-försörjningen i ett större 
sammanhang med en allmän VA-anläggning. Detta är ett krav som följer av 6 § i LAV 
(2006:412): 
 

”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 
För att kommunen ska vara skyldig att införliva ett nytt område i sitt verksamhetsområde för 
vattentjänster, ska det alltså föreligga ett behov av att i ett större sammanhang ordna med 
vattenförsörjning, spill- och/eller dagvattenhantering.  
 
Det betyder att om ett antal fastigheter, i ett större sammanhang, har behov av dricksvatten, 
spillvatten eller dagvattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö är 
kommunen skyldig att införliva detta område i verksamhetsområde för den aktuella tjänsten. 
Om inte kommunen beslutar om utökning av verksamhetsområdet kan länsstyrelsen förelägga 
kommunen att uppfylla sina plikter med stöd i 51 § vattentjänstlagen. 
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I LAV regleras även VA-taxan. När en kommun erbjuder dricksvatten-, spillvatten eller 
dagvattentjänster inom den kommunala verksamheten ska självkostnadsprincipen råda. Det 
innebär att brukarna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för 
verksamheten.  
2.4.1 Allmänna bestämmelser VA (ABVA) 
ABVA är bestämmelser som reglerar ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och 
fastighetsägaren vid användning av allmänna dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.  
Stenungsunds kommuns ABVA 075 fastställdes av kommunfullmäktige den 9 jan 2008.  
 

2.5 Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS1998:808) reglerar flera vatten- och avloppsrelaterade frågeställningar så som 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, skyddsområde för vattentäkt och annat skydd av 
vatten, samt bestämmelser om vattenverksamhet. 
 
Enligt miljöbalken är det en olägenhet för människors hälsa att inte ha tillgång till rent vatten. 
Av miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet, att lämpliga 
avloppsanordningar ska utföras och att avloppsvatten ska omhändertas utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken är allt dagvatten som leds bort inom ett 
detaljplaneområde, som inte görs för en eller några enstaka fastigheters räkning, avloppsvatten.  
 
Oavsett vem som är huvudman för en avloppsanläggning (VA-huvudmannen, en 
samfällighetsförening eller en enskild privatperson) så är det alltid miljöbalkens krav som 
kommer att bestämma miljö-, hälso-, och resurshushållningsprestandan. Miljöbalken reglerar 
även avloppsvatten från miljöfarliga verksamheter som till exempel sköljvatten från en 
rengöringsprocess. Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet som ska ske så att 
olägenhet ej uppstår.  
 
Myndigheter och kommuner ska säkerställa att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 
alltid beaktas vid planering och planläggning, handläggning av miljöärenden, tillsyn och i 
föreskrifter.  
 

2.6 Plan och bygglagen 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. I de kommunala planerna (översiktsplan, detaljplaner och 
områdesbestämmelser) görs en avvägning mellan olika intressen och beslut fattas om hur mark- 
och vattenområden får användas inom kommunen.  
 
Mark och vatten ska användas till det som de är mest lämpade för och vid planering och 
byggande ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen. Till exempel ska 
lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till möjligheter för vattenförsörjning och 
avloppshantering utan att yt- och grundvatten påverkas negativt av föroreningar. 

 
5 https://www.stenungsund.se/download/18.5d77a493151384cd62ab64c/1507884082769/ABVA%202009.pdf 
 

https://www.stenungsund.se/download/18.5d77a493151384cd62ab64c/1507884082769/ABVA%202009.pdf
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2.7 Livsmedelslagen 
Livsmedelslagen (SFS 2006:804) syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Med livsmedel jämställs i 
lagen dricksvatten, från den punkt där det tas in i vattenverket till den punkt där värdena ska 
iakttas enligt rådets direktiv (98/83/EG). Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
omfattar hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten (SLVFS 2001:30), oavsett om 
hanteringen ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.  
 
Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning: 
• som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller  
• som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten 
• samt dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller 

offentlig verksamhet, oavsett verksamhetens storlek. 
 

2.8 Anläggningslagen 
Där VA-huvudmannen inte har skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde har kommunen 
lämnat över ansvaret för VA-försörjningen till den enskilda fastighetsägaren. VA-försörjningen 
kan då lösas genom t.ex. en gemensamhetsanläggning. Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
reglerar organisation av gemensamhetsanläggningar. 
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3 Stenungsunds kommun 

Stenungsunds kommun är belägen vid Västerhavet, i södra delen av Bohuslän i Västra 
Götalands Län. Kommunen har drygt 27 000 invånare med en landyta på 252 km2. Kommunen 
gränsar till 5 kommuner; Lilla Edet, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla. 
 

 

3.1 Kommunens planer och strategier 
3.1.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen (ÖP) beskriver hur kommunen på lång sikt önskar använda mark- och 
vattenområden och utveckla bebyggelsen, se Figur 4. I översiktsplanen ska också avvägningar 
göras mellan olika allmänna intressen. En stor del av de frågeställningar som aktualiseras i VA-
planeringen är direkt kopplade till stadsutveckling och annan samlad bebyggelse men också till 
enstaka byggnader. Utifrån plan- och bygglagens portalparagraf ska ny utveckling ske på mark 
som är lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan till exempel gälla möjligheter att ordna en 
hållbar VA-försörjning. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige i Stenungsund en ny översiktsplan, ÖP2020. 
Planförslagets huvudstrategi är att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan 
bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Utifrån det visionära målet för 
Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan 
och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram.  
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Figur 4 Förslag till utveckling i Stenungsund enligt Översiktsplanen 2020-antagandehandling 
 
Med beaktande av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 (samverkansprojekt för 
utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen) föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds 
tätort såsom huvudort i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre 
samhällen. Syftet är att i första hand komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till 
ett bredare bostadsutbud och närservice för att underlätta vardagen för de boende och leda till 
ett minskat behov av resor. Under prognosperioden 2015 - 2035 bedöms folkmängden i 
Stenungsunds kommun att öka från 26 000 till 35 000 personer enligt visionen från 2015.  
 
Översiktsplanen omfattar ett antal delstrategier hur önskad utveckling i kommunen ska uppnås. 
Två av dessa strategier omfattar VA-försörjning: 

• Säkerställ och öka färskvattenkapaciteten 
- Tillgången på färskvatten (råvatten och produktion) stärks, bland annat genom 

samarbete med Kungälvs kommun. 
- Vattenkvaliteten i ytvattentäkt Stora Hällungen värnas 

 
• Säkerställ god status och kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag  

- Havsvattnets kvalitet säkerställs genom medverkan till fortsatt sanering av 
bebyggelseområden med VA-problem i kustområdet samt åtgärder för att fånga 
upp närsalter från jordbruksmark.  
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- De högproduktiva grundområdena i kustområdena skyddas från 
exploatering/åtgärder 

 
Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl ledningssystem som 
reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Kommunens 
målsättning innebär bland annat att:  

• försiktighet ska gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, 
och där kommunalt avlopp inte planeras att byggas ut,  

• ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda områden successivt bör anslutas 
till kommunalt avlopp, 

• samordning med befintlig bebyggelse ska eftersträvas. 
 
I översiktsplanen konstateras det också att för att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt 
Vision 2035 krävs mer råvatten och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt 
ledningsnät. För den fortsatta planeringen uppmärksammas därmed behovet av att formulera 
och samordna övergripande strategier i en aktuell VA-plan.  
 
3.1.2 Klimatanpassning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut kring skydd mot stigande vattennivåer (Dnr: KS 
2020/958). Där framgår att kommunen ska skydda byggnader i nya detaljplaner genom att 
planera dessa med golvnivåer högre än +2,8 meter (prioriterade vägar +2,1 meter) över normal 
havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds 
centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år 2070 och ska skydda innanförliggande ytor för 
havsnivåer på +2,6 meter över havet. 
 
Det pågår även ett arbete med en klimatanpassningsplan som ska hantera både stigande vatten 
och skyfall. Klimatanpassningsplanen handläggs som ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan. 
  
3.1.3 VA-saneringsplan 
I Stenungsund finns ett högt exploateringstryck vilket leder till förtätning i äldre 
fritidshusområden utan tillgång till kommunalt VA. I dessa områden är VA-systemen dels 
föråldrade dels dimensionerade enligt äldre krav och utifrån andra förutsättningar avseende till 
exempel säsongsutnyttjande och hårdgörandegrad. Därför antog kommunen en VA-
saneringsplan i mars 2015.  
 
Syftet med VA-saneringsplanen är att skapa ett underlag för kommunens planering av VA-
utbyggnad i områden i behov av sanering. I arbetet med VA-saneringsplanen kartlades några 
områden där VA-sanering bör anordnas genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde. 
Dessa områden är tidsatta och ska vara slutförda 2025. Planen har även använts som ett 
vägledande dokument vid prövning av enskilda anslutningsärenden. I dagsläget planläggs VA-
utbyggnad utifrån beslutad VA-saneringsplan samt vid exploateringar av nya detaljplaner där 
politiken har en påverkande roll för prioritering av resurser och tidsplan. 
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3.1.4 Nödvattenplan 
Det finns en nödvattenplan beslutad av kommunfullmäktige 2017. Nödvattenplanen ska fungera 
som en ”krisplan” och höja beredskapen inför en eventuell störning av 
dricksvattenförsörjningen i kommunen.  
 
Nödvattenförsörjningen utgörs av tankförsörjning som är en oregelbunden och kortsiktig 
lösning i en nödsituation. Utöver tillgängliga tankar har kommunen kontakt med GR-regionen 
för samarbete i krissituation och den nationella vattenkatastrofgruppens tjänst, VAKA, som kan 
användas vid behov. 
 
I nödvattenplanen framgår att kommunen 2017 hade materiella och personella resurser för ett 
avbrott i ett enskilt samhälle eller en enskild kommundel i upp till tre dygn. Därefter kan det 
krävas hjälp av externa resurser för att klara försörjningen av nödvatten. Vid avbrott i 
vattenförsörjningen inom hela det område som försörjs av Stenungsunds vattenverk (centrala 
och södra kommundelarna samt Ödsmål/Näs) blir tillgången till tankar direkt ett problem och 
externa resurser behöver kopplas in. Beroende på var avbrottet är lokaliserat kan vattentornet 
med en volym på ca 2000 m3 vara en viktig resurs. 
 
3.1.5 Avloppsplan 
Det finns sedan tidigare en avloppsplan i kommunen. Den är en riktlinje som beslutats av 
kommunstyrelsen 2014-05-26. Planen är framtagen för att visa vilka riktlinjer och mål 
Stenungsund kommun har i frågan om enskilda avlopp, underlätta för miljöhandläggaren att 
fatta likvärdiga och rättvisa beslut, samt att planen ska kunna användas som ett verktyg för att 
uppnå god ekologisk status på alla sina vattenförekomster. Avsteg från planen prövas av 
Tekniska myndighetsnämnden. 
 
Planen ska tillämpas vid handläggning av ansökningar om tillstånd för att anlägga och ändra 
enskilda avlopp dimensionerade för upp till 5 hushåll: 25 pe (personekvivalenter). I 
avloppsplanen framgår att det råder krav på hög skyddsnivå i hela kommunen både avseende 
hälsoskydd och miljöskydd.  
 
För närvarande pågår arbete för att ta fram en gemensam avloppsplan tillsammans med 
grannkommunerna Tjörn och Orust. Det är viktigt att arbetet med den gemensamma 
avloppsplanen samordnas med den strategiska VA-planen.  
 
3.1.6 Topografi och geologi 
Stenungsunds kommun utgörs övergripande av ett flackt kustlandskap i väster, stora skogs- och 
vildmarksområden i öster samt ett bördigt jordbrukslandskap däremellan. Kommunen är 
därmed rik på olika naturtyper. I Bilaga 2 presenteras kommunens topografi. Där markeras även 
de större lågpunkterna (även kallat instängda områden). Från dessa områden kan vatten inte 
avrinna med självfall vilket medför ökad risk för översvämning.    
 
I kommunen är de äldsta kända avlagringarna i mark bildade under den senaste istidens 
slutskede. Isavsmältningen över området påbörjades för cirka 13 000 år sedan och alla 
grusförekomster i kommunen är israndsbildningar som byggts upp av isälvssediment (block, 
sten, grus, sand och mo). De innehåller även i varierande utsträckning morän eller lera. Morän 
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återfinns endast sparsamt som ett tunt täcke inom kommunens höjdområden. Sammanhängande 
moräntäcken finns främst i kommunens norra del, se Bilaga 3 Jordartskarta. 
  
3.1.7 Klimat 
Risken för skyfall och höga vattennivåer ökar i ett förändrat klimat. I händelse av skyfall 
avrinner vatten på markytan längs lågstråk och ansamlas i lågpunkter (även kallat instängda 
områden). Dessa områden utgör en risk eftersom vatten riskerar att bli stående med skador på 
byggnader och begränsad framkomlighet som följd. I dagsläget finns ingen heltäckande 
skyfallskartering för hela kommunen men ett arbete pågår med att se över de centrala delarna 
av Stenungsund. I Bilaga 2 presenteras större lågpunkter som finns i kommunens kartlager.  
 
Efter omfattande regn och stormar kan vattnet i vissa vattendrag och åar i kommunen stiga så 
mycket att stränderna översvämmas. Vid extrema högvattenstånd i havet och vid stigande 
havsnivå översvämmas vissa kajer och hamnar, bryggområden, parkeringsplatser och andra lågt 
belägna områden. Dessa högvattenstånd har hittills inte förorsakat några mer omfattande skador 
på byggnader eller annan egendom i kommunen. Tillfällena med höga vattenstånd i havet har 
dock uppmärksammats i kommunen. 
 
I kommunens kartportal och Bilaga 4 Stigande vatten finns en redovisning av stigande 
vattennivåer som kartlägger översvämningsrisken i kustområdet. Där presenteras beräknat 
högsta högvatten i dagens klimat och översvämningszoner enligt Stigande vatten, 
Länsstyrelsens handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från 2011. 
Översvämningsnivåer kategoriseras i olika zoner där zon 1 har lägst risk för översvämning och 
zon 4 högst risk för översvämning:  

• Zon 1:> 3,6 m 
• Zon 2: 3,1–3,6 m 
• Zon 3: 2,6–3,1 m 
• Zon 4: 2,6 m (högsta högvattenscenario i framtida klimat) 
• Högvatten i dagens klimat: 0–1,875 m 

 
Stenungsunds centrum utefter sundet mot Stenungsön ligger på utfyllt område med marknivåer 
på cirka + 2,0 meter. Olika åtgärder kommer att behöva vidtas i framtiden som skydd mot 
stigande vatten. En reglering av vattenområdet i sundet mellan Stenungsund och Stenungsön 
kan komma att aktualiseras framöver. I samband med att samhällen skyddas mot stigande 
vatten uppförs ofta barriärer mellan samhället och recipienten. Barriärer skyddar mot stigande 
vatten men kan orsaka problem med avledning av skyfall då barriärerna skapar instängda 
områden från vilka vatten inte kan avrinna till recipienten.  
 
3.1.8 Recipienter 
I Stenungsunds kommun finns nitton vattenförekomster med miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att säkra vattenkvaliteten och omfattar ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvatten.  
 
En av kommunens vattenförekomster är grundvattenmagasinet Ucklum, som har god kemisk 
och kvantitativ status. Övriga vattenförekomster är ytvatten och av dessa uppnår inga god 
kemisk status och samtliga har måttlig ekologisk status, se Figur 5. 
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Figur 5 Utdrag från VISS (2021-03-16) där Stenungsunds kommun är markerad med blått. Gult indikerar måttlig ekologisk 
status, rött indikerar uppnår ej god kemisk status och grönt indikerar god kemisk status och god kvantitativ status.  
 
För de fyra fjordområdena, Hake fjord, Askeröfjorden, Havstensfjorden och Halsefjorden gäller 
att åtgärder måste vidtas på samtliga för att uppnå god ekologisk status till 2027. Även för de 
övriga vattendragen krävs åtgärder i varierande grad för att de ska uppnå god ekologisk status.  
 
De huvudsakliga orsakerna till att vattenförekomster i kommunen inte uppnår god ekologisk 
status är för höga halter av näringsämnen. Näringsämnena kan spridas från till exempel industri, 
lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön genom nedfall 
från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk och lantbruk. De 
näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut 
och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.  
 
I Västerhavsdistriktet finns åtgärdsområden (huvudavrinningsområden) som berör 
Stenungsunds kommun. Det finns en kalkningsplan för Stenungsunds kommun där sjöar och 
vattendrag i Svartedalen kalkas varje höst för att höja pH. Tidigare sköttes kalkningen av 
kommunen men sedan ett par år tillbaka har ansvaret övergått till Göteborgsregionen.  
 
Sedan slutet av 1980-talet har vattenprovtagning utförts i sju åar i kommunen. Provtagningen 
sker på uppdrag av Länsstyrelsen som bekostar analyserna. De vattendrag som provtas från och 
med 2021 är: Ödsmålsån, Norumsån, Jörlandaån och Anråse å. Tidigare ingick även Lerån, 
Porsån och Rördalsån. Vilka ingår i Anråse ås avrinningsområde. De som fortfarande ingår i 
provtagningen är de som har sitt utlopp i havet.  
 

3.2 Ansvar för VA-försörjningen 
Kommunen har en skyldighet att fördela ansvaret internt så att de krav som finns i 
vattentjänstlagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen uppfylls. Att kommunens olika 
funktioner arbetar tillsammans och att ansvarsfördelningen är tydlig är nyckeln till en 
framgångsrik VA-planering. För vissa delar av arbetet med VA-försörjningen är 
ansvarsfördelningen tydligt definierad i lagen men för andra delar är ansvarsfördelningen 
otydlig. Se Figur 6 för organisationen inom Sektor Samhällsbyggnad i Stenungsunds kommun.  
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Utöver den ansvarsfördelning som framgår i figuren är kommunstyrelsen ansvarig som VA-
huvudman för kommunens allmänna VA- och dagvattenanläggningar. Strategi och samordning 
ansvarar för de styrdokument och övergripande mål som gäller hela kommunen. Teknik 
ansvarar för denna VA-plan, arbete med vattenskyddsområden och kommande dagvattenplan. 
 
Utöver ansvariga enheter på kommunen finns Vattenfall som levererar dricksvatten till 
Stenungsunds centralort. Det finns även privata lednings- och anläggningsägarna samt 
gemensamhetsanläggningar som ansvarar för drift och underhåll av sina anläggningar.  
 
Länsstyrelsen bedriver tillsyn på Strävlidens reningsverk. Bygg Miljö bedriver tillsyn på övriga 
anmälnings - och tillståndspliktiga vatten- och reningsverken samt gemensamhetsanläggningar 
som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.   
 

3.3 VA-taxa 
I Stenungsund pågår arbete med uppdatering av VA-taxan. Ett av syftena med detta arbete är att 
inkludera avgift för dagvatten i taxan. Avgifter för VA är fördelade på engångsavgifter 
(anläggningsavgifter) och periodiska avgifter (brukningsavgifter). Anläggningsavgifter är den 
avgift en abonnent erlägger för att ansluta sig till kommunalt VA och brukningsavgifter är den 
årliga avgiften som består av en fast del och en rörlig del som är beroende på 
vattenförbrukningen. Avgift för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark ska 
betalas av den allmänna platsmarkshållaren, för områden som ligger inom verksamhetsområde 
för dagvatten.  
 
Varje kommun sätter sina egna taxor utifrån självkostnadsprincipen. Skillnaden i avgifter beror 
främst på olika förutsättningar som påverkar kostnaderna för att hantera vatten, spillvatten och 
dagvatten. Till exempel läge, typ av bebyggelse, antal invånare, antal meter ledning per 
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abonnent, topografi, antal verksamhetsområden, antal anläggningar mm. Hur man historiskt har 
hanterat investeringskostnader spelar också in.  
 
Eftersom konstruktionen av VA-taxor är olika i olika kommuner använder man ofta typhus A 
och B för att jämföra VA-taxor mellan kommuner. (Typhus A är en enfamiljsvilla med en 
tomtstorlek på 800 m2 och en vattenförbrukning på 150 m3 per år. Typhus B är ett 
flerfamiljshus med 15 lägenheter, en tomtstorlek på 800 m2 och en vattenförbrukning på 2 000 
m3 per år.) Jämfört med riksgenomsnittet är Stenungsunds anläggningsavgift för såväl typhus A 
som B något högre än medelvärdet. Däremot är brukningsavgiften för de båda typhusen lägre 
än riksgenomsnittet.  
 
 

3.4 Styrkor och utmaningar 
 
Kommunens VA-försörjning står inför flertalet utmaningar till följd av bland annat ökade 
miljökrav. De ökade kraven kan främst kopplas till genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten som införlivats i den svenska vattenförvaltningen. Lagstiftningen är det viktigaste 
styrmedlet för den allmänna VA-verksamheten och avstämning mot lagstiftningen behöver 
göras i allt planeringsarbete, både inom och utanför verksamhetsområdet.  
 
För att kunna rena spillvatten från ett växande Stenungsund enligt Vision 2035 samtidigt som 
vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag förbättras krävs åtgärder på både 
reningsanläggningar, ledningsnät samt på enskilda avlopp.  
 
I kommunens avloppsplan från 2014 framgår att det råder krav på hög skyddsnivå i hela 
kommunen både avseende hälsoskydd och miljöskydd. Enligt HaV6 bör kommunen göra en 
översiktlig bedömning av vilka områden i kommunen som bör ha hög respektive normal 
skyddsnivå. Detta för att underlätta kommunikationen med den fastighetsägare som står i 
begrepp att lämna in en ansökan. Kommunen har dock inte rätt att skriva generella föreskrifter 
om skyddsnivå för små avloppsanläggningar vilket medför att den slutliga bedömningen av 
skyddsnivå måste göras utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet. 
 
Även kraven på dagvattenhantering har höjts i och med vattendirektivet, åtgärdsprogrammen 
och regeringens etappmål för dagvattenhantering. Vid exploatering måste kommunen visa att 
planerna inte äventyrar att vattenförekomsternas möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna. 
Utöver krav vid nybyggnation finns ett behov att se över åtgärdsbehovet i befintlig bebyggd 
miljö. Dagvattenfrågan är komplex, behöver hanteras förvaltningsövergripande och har en 
otydlig ansvarsfördelning. I Stenungsund finns ett stort behov av en kommunal dagvattenplan 
med gemensam målsättning, tydlig ansvarsfördelning och åtgärdsplan.   
 
Ett förändrat klimat påverkar VA-försörjningen i form av stigande vatten, ökad risk för torka 
samt skyfall. Ett förändrat klimat kan leda till påverkan på råvattenkvaliteten. Extrema 
väderhändelser kan påverka ledningsnätet samt vatten- och reningsverk. För att kunna uppnå en 
hållbar samhällsutveckling är hänsyn till den pågående och kommande klimatförändringen ett 

 
6 https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-
tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/bedomning/skyddsnivaer-och-mojlighet-att-folja-
miljokvalitetsnormer-mkn.html#h-Bedomningkravsivarjeenskiltarende 
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krav enligt flertalet mål och lagstiftningar. Allt högre krav ställs på att samhället ska bli mer 
översvämningståligt. Dessa krav behöver beaktas på strategisk nivå, tidigt i planprocessen vid 
genomförande samt följas upp så de blir utförda och följer uppställda krav.   
 
Stenungsund har en nyligen antagen översiktsplan, vilken utgör ett viktigt underlag för det 
fortsatta arbetet. Där framgår att ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda 
områden successivt bör anslutas till kommunalt avlopp. Där framgår även att försiktighet ska 
gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, och där kommunalt 
avlopp inte planeras att byggas ut. För de investering- och exploateringsprojekt som planeras är 
det av stor vikt att alla berörda verksamheter inom sektorn finns representerade, för att fånga 
behoven tidigt i planeringen.  
 
Då samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-försörjning är det viktigt att skapa 
sig ett ökat handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa 
en plan för kommunens VA- utbyggnad. Utan en VA-utbyggnadsplan riskerar kommunen att 
ställas inför förelägganden enligt 51 § LAV om att inrätta allmänna vattentjänster i områden där 
man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle. 
Finns ingen planering och politiskt antagen prioritering vad gäller VA-utbyggnad finns risk att 
myndigheten tar beslut utan hänsyn till övriga förutsättningar. Då minskar också kommunens 
kontroll över VA-taxans utveckling. En god VA-planering är kommunens möjlighet att själv 
påverka och styra i vilken ordning olika områden ska anslutas. För att kunna göra hållbara 
bedömningar behövs kunskap och kommunövergripande underlag som visar på platsens 
förutsättningar för enskilt VA.  
 
Även om Stenungsunds organisation är anpassad för att sköta och hantera driften av VA-
systemen behövs ytterligare investeringar och personella resurser för att hantera framtida 
utmaningar med ökade miljökrav och ett förändrat klimat. Dagens VA-organisation saknar 
tillräcklig bemanning för att möta övriga enheters behov och abonnenternas frågor. Det krävs 
insatser i form av kompetensutveckling, tid och personalkostnad att upprätta heltäckande 
underlag som underlättar VA-enhetens drift-, underhålls- och planeringsarbeten. Det finns även 
ett behov av att skapa fasta rutiner för arbetsprocesser inom kommunen. Samordningen mellan 
kommunens enheter, kommunala bolag, räddningstjänsten och Vattenfall behöver 
vidareutvecklas för bättre samförstånd och effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Ska man 
kunna hantera ökad investerings- samt exploateringstakt i kombination med utökat 
underhållsbehov krävs ytterligare resurser för projektledning inom infrastruktur. Idag är 
kommunen under uppstartsfas när det gäller att driva dessa projekt i egen regi. Hittills har 
organisationen varit beroende av externa resurser. Samtidigt är samarbetet med Vattenfall en 
utmaning för att på ett tydligt sätt kunna säkerställa leverans av dricksvatten med god kvalitet.  

Informationssäkerhet är en viktig utmaning kopplad till vattenförsörjning. Kartor över 
vattentäkter, vattenverk och distributionsanläggningar, teknisk driftinformation eller 
information om sårbarhet kan vara känslig att sammanställa beroende på omfattning, innehåll 
och detaljeringsgrad. I detta sammanhang finns motstående intressen mellan god 
informationssäkerhet och behovet av att förmedla information om risker för 
dricksvattenförsörjningen som behöver beaktas. I Stenungsund finns det rutiner för hur och i 
vilka sammanhangkartunderlag gällande VA-försörjningen får användas och distribueras. Dock 
är dessa inte förankrade på ett förvaltningsövergripande sätt. Det finns därför behov av 
kompetenshöjande insatser för att öka informationssäkerheten. 
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4 Allmän VA-försörjning 

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka områden som ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. Ett verksamhetsområde kan bestå av en eller flera av vattentjänsterna 
dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. I Bilaga 5 redovisas kommunens verksamhetsområden 
för VA. Vilken typ av tjänst som ingår i verksamhetsområdet saknas i kartunderlaget idag.  
 
Inom beslutat verksamhetsområde ansvarar VA-huvudmannen för vattenförsörjning samt 
omhändertagande av dag- och/eller spillvatten för hushållsändamål. Fastighetsägare ansvarar 
för att tillse att installationer på den egna fastigheten, fram till förbindelsepunkten fungerar och 
uppfyller kraven på säkerhet. Dessa krav är specificerade i kommunens ABVA.  
Idag är ca 60 % av kommunens invånare anslutna till kommunalt VA, se Tabell 2. Den 
kommunala VA-anläggningen består av ledningar och anläggningar för dricks-, dag- och 
spillvattenhantering enligt  Tabell 3. I Bilaga 6 ges en översiktlig bild av var kommunens 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk är placerade.   
 
Tabell 2. Antalet abonnenter till kommunalt VA. 

Vattentjänst Antal abonnenter (vattenmätare) Fysiska personer 
Vatten & spillvatten ca. 3 200 ca. 17 000 

 
Tabell 3. Befintliga kommunala anläggningar inom kommunen 
 

 Dricksvatten Dagvatten Spillvatten 
Ledningsnät 250 km 150 km Självfall 200 km           

Tryck 40 km 

Anläggning 6 st tryckstegringsstationer  
3 st vattenverk 

8 st pumpstationer               
5 st dagvattendammar                

49 st pumpstationer             
3 st avloppsreningsverk 

  
Figur 7 T.v. presenteras verksamhetsområden för VA och t.h. översiktlig placering av dagvattenanläggningar, 
avloppsreningsverk och vattenverk. Kartorna finns även i Bilaga 5 VA-verksamhetsområde respektive Bilaga 6 Översikt 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk. 
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4.1 Dricksvattenförsörjningen 
 
Dricksvattenförsörjningen i Stenungsund sker idag i huvudsak från Stora Hällungen via 
vattenverket i Stenungsund. Vattenverket ägs gemensamt av kommunen och Vattenfall, men 
sköts och drivs av Vattenfall. Utöver vattenverket i Stenungsund finns det två mindre 
kommunägda vattenverk i Svenshögen och Ucklum, se Bilaga 6. Samtliga kommunala 
vattenverk är uppkopplade till kommunens överordnade driftövervakningssystem. 
Egenkontrollprogram finns och är fastställt av tillsynsmyndigheten Bygg Miljö. 
 

Vattenvert Vattentäkt Försörjningsområde Anslutna personer 

Stenungsund 
(Vattenfall) 

Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Stenungsunds tätort, 
Ödsmål, Stora Höga och 

Jörlanda 

16 000 

Svenshögen Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Svenshögen, 
Svartehallen, Sågen 

400 

Ucklum Grössbyn grundvattentäkt Ucklum 400 

Tabell 4 Sammanställning av vattenverken i Stenungsunds kommun 
 
För att säkra det framtida dricksvattenbehovet planeras en sammankoppling med 
vattenledningsnätet i Kungälvs kommun. För att klara leverans av vatten från Kungälv till 
Stenungsund behövs en ny överföringsledning med tillhörande tryckstegring, vilken beräknas 
vara i drift 2023. Stenungsund kommer att köpa dricksvatten från Kungälv. Ett intentionsavtal 
är skrivet och preliminärt har möjligheter till försäljning av vatten från Kungälv till 
Stenungsund bedömts till ca 20 l/s och på längre sikt till ca 30 l/s.  
 
Redan idag köper Tjörns kommun vid behov vatten från Stenungsund. Det finns ett stort behov 
av ökad tillgång på dricksvatten även på Tjörn. Därför pågår en dialog kring framtida 
möjligheter att sälja vatten till Tjörn. 
 
I Stenungsund finns ett antal storförbrukare av dricksvatten, dessa redovisas i Tabell 5. Drygt 
20–30% av producerat dricksvatten tilldelas idag industrin. Den största enskilda ”förbrukaren” 
av dricksvatten inom kommunen är dock läckaget, vilket uppgick 2020 till ca 30%.  
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Tabell 5 De största vattenförbrukarna i Stenungsund 

Kund Årsförbrukning (kbm) 
Tjörns kommun 124 660 
Quality Hotel Stenungsbaden 35 223+19 869 
Borealis AB 17 000 
Inovyn Sverige AB 15 521 
Perstorp Oxo 13 422 

 
Kommunen ska kunna erbjuda dricksvatten som är hälsosamt och rent. Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten ålägger dricksvattenproducenterna att kontrollera sin verksamhet 
och analysera faror och kritiska styrpunkter när det är nödvändigt för att upprätthålla 
tillfredsställande hygien. Förfarandet för detta kallas HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point). Från 1 januari 2012 infördes egenkontrollen med HACCP som ett krav kopplat 
till dricksvattenföreskrifterna. HACCP för Stenungsunds vattenverk påbörjades under 2018. 
 
Tillgång till rent dricksvatten är avgörande för liv och hälsa, vilket innebär att 
dricksvattenförsörjningen bedöms vara en samhällsviktig verksamhet. Skulle ordinarie 
dricksvattenförsörjning slås ut finns ett akut behov att distribuera tillfälligt dricksvatten, så 
kallat nödvatten, vilket behandlas i den kommunala nödvattenplanen (se vidare 3.1.3). I 
Stenungsund utgörs nödvattenförsörjningen av tankar samt samarbete med GR-regionen och 
vattenkatastrofgruppens tjänst, VAKA. 
 
Om den ordinarie vattentäkten eller vattenverket måste tas ur drift krävs att man har ett 
alternativ för att kunna leverera vatten, så kallat reservvatten. Om vattentäkten inte kan 
användas kan man koppla in en reservvattentäkt till samma vattenverk. Finns ingen reservtäkt 
kan man koppla in ett reservvattenverk i stället. I Stenungsunds kommun finns inga 
reservvattenverk eller reservvattentäkter. 
   
4.1.1 Stenungsunds vattenverk  

Vattenverket i Stenungsund, Vetteberget, togs i drift 1991 och är det största i Stenungsunds 
kommun. Råvatten tas från Stora Hällungen som bedöms ha god kapacitet och god 
vattenkvalitet.  

Vattenfall med flera har tillstånd att leda bort vatten från Hällungen i vattendom den 24 oktober 
1969 (DA 62) i mål A4/67. Denna dom ger Vattenfall tillstånd att bortleda vatten till en mängd 
av totalt 11 miljoner kubikmeter per år. Domen delas av flera aktörer där Stenungsunds 
kommuns dom är på 1,1 miljoner kubikmeter. Tidigare var kommunens andel 4,1 miljoner 
kubikmeter per år, men kommunen har skrivit bort en del av denna mängd till industrin. Då 
behovet av vatten ökat köper nu Stenungsunds kommun in ytterligare 700 000 kubik från 
Vattenfall, vilket innebär ett totalt uttag på ca 1,8 miljoner kubikmeter per år. Verket förser 
Stenungsunds tätort, Ödsmål, Stora Höga och Jörlanda med dricksvatten. Totalt är ca 16 000 
personer i kommunen anslutna till detta vattenverk.  
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Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 16 000 pe 
• Medelproduktion: 4000 m3/d 
• Maxproduktion: 5700 m3/d 
 
Verket är modernt med hög, teknisk standard. Vattenfall har bytt ut ställverket vid 
intagspumpstationen och installerat reservkraft under hösten 2019. Kapaciteten är dock nästan 
maximalt utnyttjad och det finns i nuläget inte mer kapacitet att tillgå. Produktionskapaciteteten 
kan utökas men det krävs en omfattande tillbyggnad inne i Vattenfalls berganläggning. 

Vattenskyddsområdet för Stora Hällungen är beslutat från Länsstyrelsen 2002-10-14 (se Figur 
8). Vattenskyddsföreskriften är fastställd 2002-10-14 enligt Kungörelsen om Skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för ytvattentäkten. 

 
Figur 8 Grössbyn och Stora Hällungens vattenskyddsområden beslutade 2002 (Naturvårdsverket7, 2021) 
 
 

4.1.2 Svenshögens vattenverk 
Svenshögens vattenverk byggdes år 1957 och har därefter byggts om 1967, 1996, 2001, 2011 
och 2013. Råvatten tas från Stora Hällungen som har god kapacitet och god kvalitet på 
råvattnet.  
Verket är beläget i Svenshögens samhälle och levererar cirka 34 300 m3/år till Svenshögen. 
 
Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 400 pe  
• Maxproduktion 288m3/d 

 
Statusen på Svenshögens vattenverk är god, med en hög teknisk standard. Kapacitet finns för de 
projekt som byggs nu, saneringsområdet Svartehallen/Sågen, däremot finns det en begränsning 
för vidare utbyggnad i Svenshögen. 
 
Vattenskyddsområdet finns, se Figur 8, men det saknas tillstånd för vattenuttaget för 
Svenshögens vattenverk.  

 
7 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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4.1.3 Ucklums vattenverk 
Ucklums vattenverk anlades i början av 1950-talet. Därefter byggdes ett nytt vattenverk som 
togs i drift 2003. Vattenverket tar råvatten från grundvattentäkten Grössbyn. Ucklums tätort har 
ca 100 anslutna fastigheter (ca 400 fysiska personer) till den kommunala VA-anläggningen. 
 
Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 400 pe 
• Medelproduktion: 41,3 m3/d 
• Maxproduktion: 84 m3/d 

 
Inom Ucklum finns dels intresse att exploatera en befintlig detaljplan dels ett behov av att 
bygga ut kommunalt VA till fastigheter som idag har enskilda anläggningar. En begränsande 
faktor för utbyggnad av den kommunala Va-anläggningen är att det idag saknas tillstånd för 
vattenuttaget i grundvattentäkten. Det pågår ett arbete med att utreda kapaciteten i befintlig täkt 
samtidigt som tillstånd söks för nuvarande och framtida vattenuttag.  
 
Det finns skyddsföreskrifter för grundvattentäkt, Grössbyn, Ucklum som fastställdes av 
Kommunfullmäktige, Stenungsunds kommun den 1 december 2003, dnr: 0085/03.  
 
4.1.4 Behov och utmaningar 
Kommunens vattenbehov styrs av befolkningsmängden samt vattenbehovet hos verksamheter 
inom kommunen. Därtill kommer fler parametrar som anslutningsgrad till kommunalt VA och 
utläckage. En bedömning av vattenbehovet och tillgängliga vattenresurser bör göras både på 
kort och på lång sikt.  

Kommunen har genom Stora Hällungen god tillgång till råvatten av god kvalitet. 
Vattenkvaliteten i Stora Hällungen avses säkerställas genom att utöka vattenskyddsområdet så 
att det omfattar hela sjöns tillrinningsområde med nya och skärpta skyddsbestämmelser. Inga 
nya tillstånd för grustäktverksamhet ska medges inom tillrinningsområdet enligt 
översiktsplanen. Uppdatering av vattenskyddsområdet behöver också ske med anledning av 
VA-sanering och nytt verksamhetsområde vid Svartehallen/Sågen och Huveröd. Inom 
nuvarande skyddszon för täkten finns även flera potentiellt förorenade områden. Utredning av 
områdets föroreningar behöver inkluderas i arbetet med nya skyddsföreskrifter. Kunskap om 
hur grundvatten påverkas av ytvatten behöver också ökas. 
 
Kapaciteten i vattenverken i Stenungsund och Svenshögen är nästan maximalt utnyttjade vilket 
innebär att ytterligare anslutningar kommer innebära ett behov av utbyggnad. I Svenshögen 
saknas det tillstånd för vattenuttaget. Den som har ett tillstånd för sitt vattenuttag har tryggat sin 
vattenförsörjning. Tillståndet för vattenuttag innebär en rätt att ta vatten i enlighet med de 
villkor som kopplas till tillståndet. Den som har tillstånd till sitt vattenuttag eller annan 
vattenverksamhet har företräde i nyttjandet av vattenresursen, när det råder vattenbrist. 
 
I vattenverket i Stenungsund överskrider kommunens behov vattendomen och köper därför in 
ytterligare vatten från Vattenfall. En nyckel för att möta det ökade dricksvattenbehovet är 
möjligheten att öka kommunens andel av vattenuttag i Stora Hällungen. Tillgången på råvatten 
för dricksvattenproduktion blir därmed en avtalsfråga mellan kommunen och industrin. Av 
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producerat dricksvatten är i nuläget 20–30 % tilldelat industrin och är inte tillgängligt för VA-
kollektivet.  
 
I Ucklum är råvattentillgången under utredning och arbete pågår med ansökan om tillstånd för 
nuvarande och framtida vattenuttag. I samband med pågående arbete finns ett behov att se över 
den skyddsplan som finns för täkten och vid behov uppdatera den för att motsvara 
skyddsbehovet. 
 
Kommunen saknar reservvattentäkt och reservvattenverk. Det är avgörande för 
dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns reservvattentäkter, speciellt eftersom risk- 
och sårbarhetsanalysen betonar vikten av att arbeta för att minimera konsekvenserna vid bortfall 
av exempelvis dricksvatten. Reservtäkter är alltså en viktig fråga i beredskapsarbetet även om 
Livsmedelslagstiftningen inte innehåller krav på att en producent ska ordna alternativ 
dricksvattenförsörjning. Andra risker som omfattar dricksvattenförsörjningen, t.ex. gällande hot 
och sabotage av verk och ledningsnät bör hanteras inom ramarna för det övergripande risk- och 
sårbarhetsarbetet i kommunen. 
 
Det finns behov av planering och uppföljning avseende exploateringsområdens och 
omvandlingsområdens eventuella behov av VA-utbyggnad. Samhällsutvecklingen avseende nya 
exploateringsområden, förtätning, övergång mot fler permanentbostäder ska tas med i 
planeringen för VA-utbyggnad. På detta sätt kan kommunen ha översikt över behovet av 
ytterligare verksamhetsområde för dricksvatten och ökat vattenbehov.   
 
En stor utmaning är utläckaget av dricksvatten. En minskning av läckaget utgör en stor 
möjlighet att minska kommunens totala vattenbehov. En utmaning som kan bli både svår och 
kostsam är att lokalisera problemområdena, men med ett systematiskt arbete kan goda resultat 
uppnås. En minskning av läckaget med ca 7 – 8 % kan till exempel innebära ett minskat 
inköpsbehov om ca 120 000 kubikmeter per år från Vattenfall. Den vattenmängden kan försörja 
ca 1 800 personer. 
 
År 2014 gjordes en analys av det framtida dricksvattenbehovet i Stenungsunds kommun. 
Utifrån det underlag och de analyser som gjordes inom ramarna för detta arbete bedömdes ett 
rimligt dricksvattenbehov år 2050 vara ca 2,2–2,7 miljoner kubikmeter per år. 
Sammanställningen indikerar en kraftig ökning av vattenbehovet mellan 2015 - 2025. Redan år 
2025 kan dricksvattenbehovet för kommunen komma att uppgå till ca 2,0 miljoner m³/år.  
 
För att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt vision 2035 krävs därmed mer råvatten 
och en ökad produktion. Den planerade förstärkningen av tillgång till dricksvatten, i och med 
samarbetet med Kungälv, förbättrar leveranssäkerheten och minskar sårbarheten för störningar 
inom både råvattentillgång, produktion och distribution. Det är även positivt ur 
beredskapssynpunkt då det ger möjligheter till bättre brandpostsystem i de södra 
kommundelarna.  

Det finns behov av ytterligare arbete för att skapa en samlad bild av den framtida 
vattenförsörjningen i Stenungsund. Kommunen har ingen vattenförsörjningsplan. I en 
vattenförsörjningsplan finns normalt information om tillgängliga vattenresurser idag och flera 
generationer framåt avseende både kommunal och enskild försörjning. Där beskrivs även 
behovet av vatten idag och i framtiden. Utifrån tillgängliga resurser och identifierat behov 
identifieras bristområden (där behovet överskrider naturgivna vattenresurser av god kvalitet). I 
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vattenförsörjningsplanen prioriteras även de vattenresurser som är extra viktiga att bevara och 
skydda. Bra underlag i arbetet är de utredningar som utförts, kommunens utvecklingsdokument 
och den regionala vattenförsörjningsplanen.   

Tillgång till rent dricksvatten är även ett kritiskt beroende för att upprätthålla andra 
samhällsviktiga verksamheter inom till exempel sjukvård, storköksverksamhet, 
livsmedelsproduktion och avloppsfunktioner. Krisberedskap gällande dricksvatten handlar om 
att kunna hantera olika typer av händelser som kan påverka försörjningen negativt. I 
Stenungsunds risk- och sårbarhetsanalys (2019–2022) redovisas olika störningar som 
dricksvattenförsörjningen kan utsättas för. I huvudsak bedöms de främsta riskerna vara 
smittoutbrott, kemiska utsläpp, ledningsbrott/läckor, översvämning och skyfall, 
elavbrott/eleffektbrist samt sabotage. Utifrån analysens resultat identifieras ett antal åtgärder 
som kommunen behöver genomföra för att stärka förmågan eller minska sårbarheten i 
kommunens verksamheter. Den åtgärd som tydligast kan kopplas till dricksvatten handlar om 
att se över medel som står till förfogande för åtgärder för att minimera effekterna av bortfall av 
el och dricksvatten i samhällsviktig verksamhet. Kommunens nödvattenplan ska utlösas vid 
avbrott i vattenleverans, utslagen vattentäkt, utslaget vattenverk eller otjänligt vatten. Ett 
ytterligare behov som blir alltmer aktuellt i dagens samhälle är de yttre hot som 
dricksvattenförsörjningen står inför, t.ex. sabotage och terrorhandlingar. Hur dessa yttre hot ska 
hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras i det vidare arbetet med 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Detta arbete skulle med fördel också kunna omfatta en 
analys om objekten ska pekas ut enligt gällande skyddslagstiftning. Denna lagstiftning 
innehåller bestämmelser om åtgärder för förstärkt skydd för samhällsviktig verksamhet mot 
bland annat sabotage, terroristbrott och spioneri. 
 
 

4.2 Spillvattenhantering 
 
Inom Stenungsunds kommun finns tre avloppsreningsverk, Strävliden, Svenshögen och Ucklum 
(se Tabell 6 och Bilaga 6). 
 

Spillvattenanläggning Skyldighet enligt MB Tillsynsmyndighet 

Strävlidens reningsverk Tillståndsplikt (>2000 pe) Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Svenshögens reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Ucklums reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Enskilda spillvattenanläggningar 
och gemensamhetsanläggningar 

Tillståndsplikt (5–200 pe) Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Tabell 6 Tillstånds- och anmälningspliktiga spillvattenanläggningar enligt miljöbalken (MB) inom kommunen 
 
 

4.2.1 Strävlidens reningsverk 
Strävlidens reningsverk togs i drift 1970. Flera om- och tillbyggnader av verket har gjorts 
därefter, varav en större ombyggnad 1997 då verket byggdes om till Biodenipho (en process för 
biologisk fosfor- och kväverening). Verket är beläget strax utanför Stenungsunds tätort. 
Avstånd från verket till närmaste bebyggelse är ca 590 meter (Jordhammar). Recipient för det 
renade vatten är Askeröfjorden. 
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Figur 9 Strävlidens reningsverk 
 

Verket har tillstånd att belastas med 20 000 pe. Dagens inkommande belastning är nära 
tillståndstaket och därför pågår arbete med att revidera tillståndet till 28 000 pe vilket bedöms 
räcka till minst år 2045.  

Verket tar emot och renar spillvatten från Stenungsunds tätort, Ödsmål, Stora Höga och 
Jörlanda. Reningsverket tar även emot allt slam från kommunens enskilda 
spillvattenanläggningar. Det tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar 
avloppsreningsverket, ca 50% år 2020.  

Länsstyrelsen beslutade 2001 om villkor för utsläpp till vatten, bl.a. att bräddat spillvatten vid 
reningsverket ska inräknas i rikt- och gränsvärden. Strävlidens verk klarar gällande 
utsläppskrav. Processen fungerar mycket bra, men verket överskrider för närvarande sin 
dimensionering och tillståndsgivna belastning flera gånger per år. 
 
4.2.2 Svenshögens reningsverk 

Svenshögens reningsverk togs först i drift 1957, därefter byggdes en ny anläggning som togs i 
drift 2005. Verket är beläget i Svenshögen och det är endast spillvatten från Svenshögen som 
leds hit.  
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Verket ligger ca 300 meter från närmaste bebyggelse och är dimensionerat för 1000 pe. 
Belastningen uppmättes till 450 pe år 2017. Renat avloppsvatten släpps i Lilla Hällungen, 
nedströms Stora Hällungen. Eftersom Stora Hällungen är huvudvattentäkt för större delen av 
kommunen är kraven på driftssäkerhet höga. Efter utbyggnad vid Svartehallen och Sågen som 
ska anslutas till Svenshögens avloppsreningsverk är kapaciteten nära fullt utnyttjad. Det 
tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar avloppsreningsverket, ca 80% 2019. 
 
4.2.3 Ucklum reningsverk 

 
Figur 11 Ucklums reningsverk 
 
Ucklums reningsverk byggdes 1973 och är beläget strax utanför Ucklum. En ny byggnad 
uppfördes 2017. Verket ligger ca 250 meter från närmaste bebyggelse och spillvatten från 
Ucklums tätort leds hit. Verket är dimensionerat för 600 pe och belastas med ca 300 pe. 
Recipient för renat avloppsvatten är Härgusserödsån, vilken mynnar ut i Stora Hällungen. 
Eftersom Stora Hällungen är huvudvattentäkt för större delen av kommunen är kraven på 
driftssäkerhet höga. Ucklums avloppsreningsverk är i slutfasen av en stor renovering för att 
säkerställa reningsprocessen. 
Det tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar reningsverket, ca 80% 2019. Ett 
projekt pågår för att identifiera var tillskottsvattnet kommer från och ta fram en åtgärdsplan för 
att minska detta. 
 
4.2.4 Slamhantering  
Det åligger Stenungsunds kommun, som renhållningsansvarig, att ansvara för slamhanteringen 
från avloppsreningsverken. Idag hanteras inget slam inom kommunen utan detta körs till 
Renova för vidare hantering.  
Då spillvattenslam innehåller tungmetaller, kemikalier, hormoner, läkemedelsrester och 
mikroplaster har det länge varit tveksamt om materialet är lämpligt som gödning på marker där 
livsmedel odlas. Det finns idag inga nationellt fastlagda riktlinjer för slamhanteringen, vilket 
medför en svårighet att göra en långsiktig planering. Regeringen fattade 12 juli 2018 beslut om 
en ny utredning där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som 
gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs. 
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4.2.5 Behov och utmaningar 
En del i arbetet att säkerställa en god process i kommunens reningsverk är att kontinuerligt 
uppdatera och, vid behov, förstärka befintliga egenkontrollprogram. För att kunna uppnå 
beslutade miljökvalitetsnormer måste utsläpp av näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav 
minska. I och med detta förväntas hårdare utsläppskrav för spillvattenverksamhet framöver. 
Läkemedelsrening, rening av andra persistenta ämnen (långlivade organiska föroreningar) och 
mikroplaster kan krävas i framtiden.  
 
Den höga andelen tillskottsvatten som belastar reningsverken är en stor utmaning. Det finns 
indikationer på att en av orsakerna kan vara inträngande havsvatten. Tillskottsvattnet behöver 
minska för att ge utrymme till ytterligare anslutningar, minska mängden bräddningar samt för 
att hushålla med energi och kemikalier i pumpar och i reningsprocessen. En minskning av 
mängden tillskottsvatten skulle leda till lägre energiförbrukning och driftskostnader samt till 
minskad miljöbelastning på känsliga recipienter.  
 
För Strävlidens avloppsreningsverk pågår arbete med att revidera tillståndet. Om belastningen 
till Svenshögens avloppsreningsverk ska kunna öka krävs investeringar då kapaciteten är nära 
fullt utnyttjad.   
 
 

4.3 Ledningsnätet 
 

4.3.1 Spillvatten 
Spillvattensystemen är kraftigt belastade med nederbördsberoende flöden, samt läck- och 
dränvattenflöden, sammantaget benämnda tillskottsvatten. Detta orsakar mycket bräddning och 
uppdämningar i spillvattensystemet, samt höga kostnader i form av ökad energiåtgång för 
pumpning.  
 
Ledningsnätet i Svenshögen är generellt i ett dåligt skick med hög andel tillskottsvatten till 
reningsverket. Bräddning vid situation med överbelastat system kan ske vid reningsverket samt 
vid en pumpstation. Det finns inga bräddpunkter på ledningsnätet. 
 
På Ucklums ledningsnät finns det två pumpstationer. Ledningsnätet är till stor del separerat för 
dag- och spillvatten men kombinerade ledningar finns i vissa områden. Ledningsnätets standard 
varierar och andelen tillskottsvatten till reningsverket är mycket stort. Vid regn bedöms 
tillskottsvattnet utgöra ca 80 % av inkommande mängs spillvatten till reningsverket.  
 
Ledningsnätet till Strävlidens avloppsreningsverk är dåligt och inläckage sker. 
Modellberäkningar visar att omfattande bräddning förekommer främst vid Strävliden, där en 
flödesmätare har installerats i bräddpunkten. En 5-årsplan för underhåll på ledningsnätet är 
framtagen och godkänd av länsstyrelsen. Tillskottsvatten var 2019 ca 50 % av inkommande 
mängd spillvatten.  
 
Många av pumparna på spillvattennätet bedöms vara i god status och klara dimensionerande 
flöde. Men vid stora/extrema regn blir de överbelastade vilket kan innebära uppdämning i 
ledningar och bräddning av orenat avloppsvatten till recipienten. En viktig parameter för att 
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bedöma spillvattenanläggningarnas status och funktion är om och hur bräddningar mäts eller 
registreras i spillvattenpumpstationer. I många fall finns en bräddmätning som mäter bräddade 
volymer men i en del stationer finns endast en larmfunktion på att en bräddning sker. Av 
pumpstationerna är 8 st utrustade med bräddutlopp, 13 st har nödutlopp, de övriga saknar 
möjligheter till brädd. Vid hydraulisk överbelastning till dessa pumpstationer eller vid 
driftstopp av pumparna sker då istället uppdämning uppströms i ledningsnätet. 
 
4.3.2 Dricksvatten 
Ledningssystemet klarar idag att leverera vatten utan större avbrott. Den hydrauliska 
vattenmodell som har tagits fram under 2015 håller på att uppdateras. Modellen ger kunskap 
om nuvarande kapacitet samt om det finns tillräckligt kapacitet för framtida förhållanden. 
Behovet av ytterligare reservoar utreds. 
 
Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck. Ett plötsligt rörbrott upptäcks för det mesta 
snabbt när vattnet svämmar över marken och repareras därför direkt. En mindre läcka kan dock 
pågå under lång tid utan att upptäckas och mer vatten hinner då rinna ut. Stenungsunds 
ledningssystem för dricksvatten har ett läckage som år 2020 bedömdes uppgå till ca 30%.  
 
Stenungsunds vattenreservoar har god status samt ett godkänt skalskydd. I vissa delar av 
dricksvattensystem har det varit frekvent förekommande läckor pga. bristande underhåll. 
Störningar i dricksvattensystemet dokumenteras i VA-banken. Arbete pågår även med att 
dokumentera kundklagomål eller liknade i VA-banken. 
 
4.3.3 Dagvatten 
Status och funktion av dagvattenledningsnätet är inte utredd.  
 
4.3.4 Behov och utmaningar 
Utmaningar kopplade till drift, underhåll och förnyelse ökar i takt med att anläggningar blir 
äldre, nya områden ansluts och befolkningsmängden ökar. Det behövs en långsiktig plan med 
angiven förnyelsetakt som säkerställer att befintliga anläggningars status förbättras och 
upprätthålls. Modellering av kommunens ledningsnät utförs för att simulera förändringar i VA 
systemet. I takt med fortsatt VA-sanering och kommande exploateringar krävs fortsatt arbete 
med ledningsnätsmodellen för att säkerställa att systemet klarar framtida belastning. 
 
Drift, underhåll och förnyelse minskar utläckaget från det befintliga dricksvattennätet vilket 
skapar bättre förutsättningar för kommunens framtida dricksvattenförsörjning. Det kommer 
även krävas en del investeringar i befintligt nät för att kunna försörja samhället med en ny 
matarledning för dricksvatten från Kungälv. Det kommer att behövas nya grövre 
huvudledningar och sammankoppling av befintliga huvudledningar bland annat i Jörlanda och 
Stora Höga.  
 
Drift, underhåll och förnyelse av spillvattennätet minskar andelen tillskottsvatten och därmed 
belastningen på reningsverk samt antalet bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten.  
 
Fram till år 2030 planeras det för utbyggnad av ny bebyggelse och anslutning av befintliga 
bostäder med en spillvattenavrinning motsvarande ca 5 000 personekvivalenter. Detta kan 
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innebära en ökning av medelspillvattenavrinningen med ca 10 l/s och en maximal momentan 
ökning med ca 30 l/s. En minskning av tillskottsvattenpåverkan är därför nödvändig för att 
minska bräddriskerna i systemet och för att skapa utrymme i spillvattensystemet för den 
tillkommande bebyggelsen utan att ytterligare försämra befintlig situation. 
 
Det finns även ledningssträckor som är ansträngda och där kapaciteten inte motsvarar behovet. 
Dessa måste byggas ut för att ge utrymme för ytterligare anslutningar. En sådan sträcka är 
identifierad mellan Jörlanda och Stora Höga. Denna begränsning hindrar utbyggnad och 
anslutning i de södra delarna av Stenungsund. 
 
Efter utförande av flödesmätningar och beräkningar med datormodell, samt efterföljande 
analysarbete, har förslag på åtgärder och en prioriteringsordning avseende dessa tagits fram för 
olika delområden inom Ödsmål, Jörlanda, Stora Höga och Stenungsund. Åtgärderna innebär 
mer detaljerade inventerings- och utredningsarbeten för de olika delområdena i syfte att exakt 
lokalisera källor för tillskottsvattenpåverkan inom de delområden där mest påverkan 
förekommer. Inventeringsarbeten kan t.ex. bestå av kontroll av fastigheters tak- och 
parkeringsavvattning med rök eller färgat vatten, samt TV-inspektioner av ledningar för att 
lokalisera inläckage eller överläckage från dag- till spillvattensystem, samt påverkan av 
havsnivån. Ett flertal avloppspumpstationer har nedsatta pumpkapaciteter och det bör 
undersökas vidare om detta enbart beror på rensningsbehov av tryckledningar eller om det 
föreligger behov av pumprenovering/-byten. 
 
Ledningsnätet till verken i både Svenshögen och Strävliden är generellt i dåligt skick med hög 
andel tillskottsvatten. Även nätets standard till Ucklums reningsverk varierar och andelen 
tillskottsvatten till reningsverket är även där mycket stort. En orsak till den höga andelen 
tillskottsvatten till Strävlidens reningsverk kan vara inträngande havsvatten. För att uppnå ett 
långsiktigt och strukturerat arbete behövs en åtgärdsplan som analyseras och följs upp. Utfallen 
behöver sedan utvärderas och åtgärdsplanen uppdateras.  
 
En åtgärdsplan för avloppsledningsnätet till Strävliden togs fram 2018 och reviderades 2020. 
Planen sträcker sig över 3 år och omfattar en prioriteringslista över de åtgärder som det finns 
behov av på avloppsledningsnätet. Planen är godkänd av Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
ska revideras och utvecklas 2023.  

Gällande dagvatten finns ett stort behov att kartlägga dagvattensystemet i kommunen. Statusen 
på dagvattennätet är oklar och det förekommer sannolikt kapacitetsbrist. Det digitala lagret för 
verksamhetsområden behöver uppdateras så det blir tydligt vilka tjänster som ingår. I teorin ska 
spillvattennätet i Stenungsund inte vara kombinerat, men eftersom det förekommer 
verksamhetsområden för vatten och avlopp i områden där dagvattenavledningssystem saknas är 
sannolikt dagvatten påkopplat på spillvattenledningarna. 
 

4.4 Uppströmsarbete 
 
Uppströmsarbete innebär att arbeta för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att 
det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Bäst är om miljögifter och skräp från 
hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, 
miljövänligare och enklare än att rena vattnet.  
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Ett uppströmsarbete kring fettavskiljare samt information för att minska ovidkommande 
material i ledningsnätet pågår vid Strävlidens ledningsnät. Kommunen arbetar på att ta fram en 
kommunikationsplan som sträcker sig ett år framåt. Kommunen har inte REVAQ-certifiering. 
REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, 
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. 
Det råder osäkerhet kring vad som ingår i uppströmsarbetet och hur ansvaret för 
uppströmsarbete ska fördelas inom kommunen.  
4.4.1 Fettavskiljare 
När fett hamnar i ledningsnätet sjunker temperaturen på fettet, vilket gör att fettet stelnar i 
ledningarna, fastnar på väggarna i avloppsledningarna och orsakar stopp. Stopp i ledningsnätet 
kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att spillvatten orenat hamnar i sjöar eller 
vattendrag via bräddningar. Verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste därmed 
ha fettavskiljare. Fettavskiljaren ska samla upp fettet och hindra att det når ledningsnätet.  
 
4.4.2 Oljeavskiljare 
Vissa verksamheter genererar dagvatten eller spillvatten som kan vara förorenat av bland annat 
petroleumprodukter. För att förhindra att sådant vatten släpps orenat ut på dagvattennätet har 
många verksamheter installerat oljeavskiljare, som har för avsikt att avskilja 
petroleumprodukter och släppa ut ett renare vatten. Oljeavskiljarna kräver tillsyn och tömning 
varför verksamheterna har möjlighet att få oljeavskiljaren tömd genom ett schema som 
tillhandahålls genom ett samarbete mellan kommunen och en entreprenör. Tillsyn på 
oljeavskiljarnas funktion och underhåll ligger inom miljöbalken. 
 
4.4.3 Behov och utmaningar 
Det pågår uppströmsarbete i kommunen men det finns ett behov att definiera vad som ingår i 
begreppet och hur ansvaret ska fördelas inom kommunen.  
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5 Dagvatten- och skyfallshantering 

Med dagvatten avses den nederbörd som tillfälligt avrinner ytledes från exempelvis vägar, 
parkeringar och tak. I naturen infiltreras större delar av nederbörden (regn, snö och hagel) ner i 
marken. I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor avrinner dagvatten istället ytledes 
på marken.  
 
Dagvatten för med sig föroreningar från de ytor det avrinner på. Markanvändningen på den yta 
där dagvatten avrinner är avgörande för dagvattnets föroreningsinnehåll. En betydande andel av 
de föroreningar som når dagvattnet kan kopplas till vägar, trafikleder och parkeringar. Andra 
aspekter som har stor påverkan på föroreningsinnehållet är vilken typ av verksamhet som utförs 
och vilka byggnadsmaterial som förekommer.  
 
Dagvatten avleds normalt från markytan till ledningar under mark alternativt i öppna diken mot 
recipienten. Dagvattensystem kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som 
uppkommer vid skyfall. Vid skyfall avrinner vattnet istället ytledes utifrån markens 
höjdsättning och rinner i lågstråk och ansamlas i lågpunkter, så kallade instängda områden 
 
Enligt miljöbalken betraktas dagvatten från fler än enstaka fastigheter inom detaljplanelagt 
område som avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och 
miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt samt de allmänna hänsynsreglerna 
gäller. Dagvattnet ska avledas och renas eller tas omhand på ett sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Enligt vattentjänstlagen betraktas bortledande av dag- och dränvatten från område med samlad 
bebyggelse eller begravningsplats som avlopp. Detta innebär att kommunen kan bli skyldig att 
lösa dagvattenhanteringen i ett större sammanhang om så krävs för att säkerställa skyddet för 
människors hälsa och miljön i enlighet med 6 §.  
 
Inom allmänt verksamhetsområde för dagvatten vilar ansvar för avvattning hos de enskilda 
fastighetsägarna samt huvudman för allmän plats. Inom verksamhetsområde för dagvatten är 
det VA-huvudmannen som ansvarar för att vattnet kan avledas från fastigheternas 
förbindelsepunkt fram till recipienten. Utanför allmänt verksamhetsområde faller ansvaret på 
ägaren av den ytan som dagvattnet kommer från till exempel väghållaren, samfälligheten eller 
fastighetsägaren. När det gäller vägar är det väghållarens ansvar att tillse att dagvattenavledning 
ordnas och att den fungerar. 
 
Inom kommunen är ledningarna till stor del separerade mellan dagvatten och spillvatten. 
Dagvattnet från tätorterna leds till ledningar och ut i närmsta recipient. Inom några områden 
finns kommunala renings- och fördröjningsanläggningar för dagvatten. Det finns t.ex. fem 
dammar (se Bilaga 6 för lokalisering). I Tabell 7 redovisas en sammanfattning av samtliga 
dagvattenanläggningar i enlighet med genomförd inventering 2019. 
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Tabell 7 Dagvattenanläggningar i Stenungsund i enlighet med genomförd inventering 2019 

 
Anläggning Anläggningstyp Anläggningsår Funktion Recipient 

 
Stora Höga 

 
Damm 

 
2015 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
industriområde 

 
Anråse å 

 
Strandnorum 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Hakefjorden 

 
Pressarevägen 

Damm/ 
underjordiskt 
magasin? 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Uppgift saknas 

 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

Trädgårdsvägen 
 
Underjordiskt 
magasin 

2010 (osäkert) 
Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Leds troligtvis till 
dammen i 
Strandnorum 

 
Vid pst 27 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

 
Ucklum 

 
Damm 

 
2017 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
St. Hällungen 

Högenorum 
industriområde 
(Munkeröd) 

 
Underjordiskt 
magasin 

 
2010 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
småindustriområde 

 
Norumsån 

 
Strykjärnet 
(Munkeröd) 

 
Rörmagasin 

 
2016 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
del av 
Munkerödsmotet 
industriområde 

 
Norumsån 

 
 

5.1 Uppströmsarbete  
Bortledning av dagvatten kan ge påverkan bland annat i form av grundvattensänkning, 
uttorkning av naturliga vattendrag och sättningar i marken. Dagvatten kan även orsaka 
översvämningar och spridning av partiklar och föroreningar till naturen och recipienter. En av 
utmaningarna i dagvattenarbetet ligger i att ledningssystemen ofta är gamla och därmed 
dimensionerade utifrån lägre krav än vad som rekommenderas idag. Därtill har andelen 
bebyggd yta ökat samtidigt som klimatförändringar medför mer intensiva regn viket innebär en 
högre belastning på dagvattensystemen med risk för översvämning som följd.  
 
Effekten av klimatförändringarna tyder på att kraftiga och intensiva regn och skyfall kommer 
att bli allt vanligare i framtiden. Vid intensiva regn tydliggörs samhällens sårbarhet när det 
gäller att kunna ta hand om, och avleda, dagvatten på ett ändamålsenligt sätt. Skyfall leder till 
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ytligt avrinnande vatten som riskerar att samlas i lågstråk och instängda områden. För att säkra 
framkomlighet och motverka kostsamma översvämningar med skador på byggnader och andra 
samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till dessa extremflöden tas i planprocessen, 
bygglovshanteringen och genom åtgärder i befintlig bebyggelse. Det ställs numer högre krav på 
att samhället ska bli mer översvämningståligt.  
 
Föroreningar i dagvatten innebär en risk för recipienterna och krav av dagvattenrening har blivit 
allt vanligare vid ny- och större ombyggnationer. Generellt bör mängden näringsämnen och 
metaller från dagvatten minska för att uppnå och bibehålla vattenkvalitén i recipienterna och de 
krav som ställs genom vattendirektivet och badvattendirektivet.  

Kommunens dagvattenutmaningar är till stor del kopplade till otydlig lagstiftning och oklar 
ansvarsfördelning i kombination med ökade krav på dagvattenrening och skydd mot 
översvämningar. Kommunen behöver klargöra i vilka skeden dessa frågor ska hanteras och 
vilken enhet som ansvarar för planering och genomförande av nödvändiga åtgärder. Det kan 
finnas behov att ställa krav på rening och fördröjning utifrån dagvattnets påverkan på 
kommunens vattenförekomster och kapacitet i dagvattensystemet. Idag finns det flertalet 
dagvattenanläggningar i kommunen för vilka det saknas tydlig ansvarsfördelning samt plan för 
drift och skötsel. 

Det finns ett stort behov av en dagvattenplan i kommunen vilket planeras ingå i arbetet med 
föreliggande VA-plan. Arbete med en kommande dagvattenplan går i linje med regeringens nya 
etappmål för dagvatten och med uppdraget verksamheten för Teknik fick 2015 (arbetet är dock 
inte påbörjat än). Dagvattenplanen bör gälla för såväl nya som befintliga områden. Där ska 
kommunen tydliggöra ambitionsnivån, hur planläggningen sker inom kommunens organisation 
samt vilka åtgärder som behöver genomföras. Idag behandlas dagvattenfrågor på olika sätt och 
med olika ambitionsnivå beroende på ansvarig handläggare. En viktig del i arbetet är att 
klargöra hur kommunen ska arbeta med dagvattenfrågan och hur ansvarsfördelningen ska se ut. 
Målet är dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat, dels att minska belastningen av 
föroreningar på lokala vattenförekomster.  
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6 Enskild VA-försörjning 

6.1 Enskilda spillvattenanläggningar 
Vid nybyggnation utanför allmänt verksamhetsområde för VA sker en utvärdering av möjlighet 
till att ordna enskilt VA i samband med ansökan om förhandsbesked. I kommunen idag finns ca 
3 200 fastigheter utanför kommunalt VA-verksamhetsområde som har enskilda 
avloppsanläggningar av varierande standard.  
 
Stenungsunds enskilda avloppsanläggningar producerar sammanlagt ca 1500 m3 slam per år. 
Renhållningsenheten ansvarar för tömning av slam från enskilda avloppsanordningar med hjälp 
av entreprenör. Slammet transporteras till Strävliden för avvattning, alternativt till Ucklums- 
och Svenshögens reningsverk för behandling på vassbäddar, innan det transporteras till Renova. 
Kostnad för tömning regleras av kommunens slamtaxa. 
 
Verksamhet Bygg Miljö ansvarar för tillsynen även för enskilda anläggningar med syfte att 
säkerställa att miljöpåverkan från dem minskar. Vid tillsynen kontrolleras anläggningarna och 
om reningskraven inte uppnås ställs krav på fastighetsägaren att utföra de åtgärder som behövs. 
Nämnden ansvarar också för att hantera tillståndsansökningar och anmälningar för nya 
anläggningar samt säkerställa att de uppfyller gällande reningskrav. I Stenungsund har 
kommunen inventerat hela kommunens enskilda spillvattenanordningar med en enkät som 
skickats till hushållen. Arbete pågår med uppföljning av de fastigheter som bedöms ha 
undermåliga spillvattenanläggningar (40–60% av samtliga). Ambitionsnivån är att följa upp ca 
100 fastigheter om året. Verksamhet Bygg Miljö har en halvtidstjänst för uppföljningen av 
avloppsinventeringen. Det kommer dock att ta många år innan alla enskilda 
avloppsanläggningar är genomgångna. I första hand ligger fokus på de allra sämsta 
anläggningarna i kommunen.  
 
Det finns även områden där flera fastigheter har ett gemensamt system för spillvatten. Systemen 
kan vara anslutna till den kommunala VA-anläggningen men det finns områden med egna 
reningsverk. Gemensamhetsanläggningar sköter själv drift och provtagning av sin anläggning 
och redovisar till Verksamheten Bygg Miljö som utför tillsyn. Flera av 
gemensamhetsanläggningarnas placering finns med i kommunens kartportal. Där framgår 
geografisk placering men ingen ytterligare information. Om nya gemensamhetsanläggningar 
ska byggas ska det göras enligt kommunal standard. Detta för att möjliggöra ett eventuellt 
övertagande utan att några ytterligare kostnader belastar VA-kollektivet.  
 
6.1.1 Enskild dricksvattenförsörjning 
Vattentäkter omfattas av olika lagstiftning beroende på deras storlek, antal anslutna personer 
samt typ av verksamhet. De vattentäkter som producerar mer än 10 m3/dygn, försörjer fler än 
50 personer, eller förser en kommersiell verksamhet med vatten, omfattas av 
livsmedelslagstiftningen precis som de allmänna vattentäkterna. Det innebär att den som driver 
vattentäkten ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Bygg Miljö har 
tillsynsansvar för att tillse att dessa föreskrifter efterlevs.  
 
Vattentäkter som är mindre omfattas istället av miljöbalkslagstiftningen och Livsmedelsverkets 
råd om enskild dricksvattenförsörjning. Hit hör bland annat vattentäkter för enstaka hushåll. 
Kommunen har inget tillsynsansvar för dessa utan fastighetsägaren måste själv kontrollera sitt 
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vatten. Vid byggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde redovisas till Verksamhet 
Bygg Miljö att det finns tjänligt vatten men tillsyn på tillgång och kvalitet saknas. Processen 
startar vid ansökan om förhandsbesked och bygglov där information om kvalitet och kvantitet 
utgör en viktig bedömningspunkt. 
 
Kommunen har inte uppgifter om det totala antalet enskilda brunnar eller för vattenkvaliteten i 
dessa. (Det finns ett kartlager i kommunens kartportal med provtagna brunnar mellan 1991 och 
2007.) Det råder även osäkerhet kring vilka områden som har goda förutsättningar för enskild 
vattenförsörjning idag och vid eventuell framtida byggnation.  
 
6.1.2  Tillsyn 
Verksamhet Bygg Miljö bedriver anmälningsbaserad tillsyn på enskilda 
spillvattenanläggningar. Anmälningarna kan komma från privatpersoner men också från 
slamtömningspersonalen. Uppföljningen av inventeringen av enskilda spillvattenanläggningar 
innebär att anläggningar som bedöms ha nedsatt eller obefintlig funktion identifieras och 
fastighetsägaren ombeds inkomma med en ansökan om ny spillvattenanläggning. Tillsyn sker 
också på minireningsverk där fastighetsägaren uppmanas att provta renat spillvatten för att 
säkerställa att reningsfunktionen är tillräcklig. I samband med ansökan om förhandsbesked sker 
en utvärdering av möjlighet till enskilt avlopp. 
 
6.1.3  Behov och utmaningar 
Med dagens personella resurser är ambitionsnivån att följa upp enskilda avloppsanläggningar 
på ca 100 fastigheter om året. Fler resurser behövs då det finns ca 1600 enskilda avlopp som 
behöver förbättras idag och eftersom denna siffra ökar för varje år. Den största utmaningen är 
dock att få upp takten på VA-saneringen för att uppfylla Vattendirektivet med god ekologisk 
status i kommunens vattenförekomster till år 2027.  
 
För att kunna göra hållbara bedömningar kring vilka platser som lämpar sig för enskilt VA 
behövs kunskap och kommunövergripande underlag. För att avgöra om platser är lämpliga för 
nya bostäder med enskilt vatten behövs en grundvattenutredning som kartlägger de områden där 
enskild dricksvattenförsörjning kan bli problematisk. I dagsläget är problematiken främst riktad 
mot bristande grundvattenbildning och saltvatteninträngning, men en utredning skulle också 
kunna identifiera andra problemområden såsom föroreningsrisker.  
 
Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- 
och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa eller miljön föreligger. Det finns behov att ta fram en VA-handlingsplan 
som identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större sammanhang” och där det 
kan finnas grund för att tillämpa 6 § LAV. 
 
Det finns utmaningar kopplade till gemensamhetsanläggningar. De ska vara kända av 
kommunen och för detta krävs god dokumentation. Det krävs kännedom om det förekommer 
enskilda vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det finns även utmaningar 
kopplade till hur krav på drift och underhåll kan ställas på gemensamhetsanläggningar. 
 



Bilaga 1 - Ordlista  
Abonnent   Kund 
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och 

som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). Det innefattar vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt 
andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på 
avsett sätt. 

Avloppsvatten  Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten, kylvatten samt dränvatten. 
Bräddning   Spillvatten och dagvatten som obehandlat släpps ut från ledningsnätet.  
Dagvatten   Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 
Dränvatten  Vatten som passerat marklager och som avleds genom 

dräneringsledningar. 
Duplikatsystem  Där spillvattnet avleds i en ledning och dagvattnet i en annan.  
Enskild VA-anläggning  En VA-anläggning, eller annan anordning för vattenförsörjning eller 

spillvatten, som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Kallas 
även för egen/privat anläggning 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt. 

Huvudman   Den som äger en allmän VA-anläggning. 
Nödvatten  Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att 

nyttja det ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. 
Nödvatten motsvarar bara en liten del av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Planarbetsprogram  Upprättas varje år och är ett arbetsprogram för planer (översiktsplan, 
detaljplaner etc.) som beskriver planläggningsverksamheten för de 
kommande två åren. Programmet är ett instrument för att inrikta 
kommunens planverksamhet, att prioritera planläggningsinsatser och att 
samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och 
plangenomförande. 

Reservvatten  Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 
annan produktionsanläggning eller källa än den ordinarie. 
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Råvatten   Yt- eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten. 
Spillvatten  Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 
Tillskottsvatten  Dagvatten, dränvatten och /eller grundvatten som genom felkopplingar 

och inläckage belastar spillvattenledningar och reningsverk 
VA-bevakningsområde Områden som inte har behov av allmänt VA just nu, men om det sker 

förändringar kan behovet komma att omprövas. 
VA-försörjning  Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. 
VA-planområde Områden som idag har enskilt VA men som skulle kunna utgöra så 

kallade ”större sammanhang” där det kan finnas grund för att tillämpa 
LAV § 6. 

VA-taxa  Anger och reglerar avgifter för allmänt va. Avgifterna tas ut dels som en 
anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som brukningsavgift 
(återkommande avgift baserad på förbrukning) 

Vattentjänstlagen  Lag och allmänna vattentjänster SFS 2006:412. Anger att om VA-
försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang är det kommunens 
skyldighet att bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet 
genom en allmän va-anläggning. 

VA-utbyggnadsområde Områden som bedöms ha ett tydligt behov av allmänt VA.  
VA-utredningsområde Områden där tillräcklig kunskap om status på vatten och avlopp saknas 

för att kunna bedöma om det finns behov av allmänt 
verksamhetsområde för VA. 



VA-verksamhetsområde  Ett verksamhetsområde för allmänt dricksvatten, spillvatten och/eller 
dagvatten är ett avgränsat geografiskt område inom vilket VA-
försörjningen ska ske genom allmän va-anläggning. 

Överföringsledning Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra vatten eller 
spillvatten mellan konsument och vatten/reningsverk på annan 
geografisk plats. 

Miljöfarlig verksamhet Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, användning 
av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller användning av mark, 
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande. 
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Camilla Svensson Till kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Infrastruktur 
 
 
Avtal vattenleverans Kungälv - Stenungsund - Tjörn 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner avtalen gällande vattenleverans från Kungälvs kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare till Tjörn (se bilaga 1). 
 
Kungälv har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består 
av ett antal delprojekt. Sammantaget planeras leveransen av vatten från Kungälv vidare till 
Stenungsund och slutligen Tjörn från årsskiftet 2023/24. 
 
Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds kommuns sida om förbindelsepunkten. Stenungsund kommun kommer att 
förmedla vatten till Tjörn via befintlig ledning från Tollenäs i Stenungsunds kommun till 
Höviksnäs i Tjörns kommun. 
 
Stenungsunds kommun har i nära samarbete med Kungälvs kommun och Tjörns kommun 
tagit fram avtal som följer intentionsavtalets avsikter (bilaga 2 och 3). 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Råvattentillgången i kommunerna Stenungsunds och Tjörns kommuner är begränsad. Den 
största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv nu 
nyttjar för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Detta vattenverk är dimensionerat 
för att kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 l/s. 
 
När verket projekterades och byggdes var en planeringsförutsättning att kunna leverera vatten 
till Stenungsund och Tjörns kommuner enligt intentionsavtalet: 
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”De aktuella flödena är på medellång sikt (till är 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 2070) 
ca 60 l/s. eftersom livslängden på ledningssystem är minst 50 år har ungefärliga prognoser på 
vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående villkor 
tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid en 
anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund som i sin tur sedan forslar minst 10 
l/s vidare till Tjörns kommun”. 
 
Kungälvs kommun har dimensionerat vattenverk och ledningar för att uppfylla 
intentionsavtalets delar, på samma sätt har Stenungsunds kommun projekterat och planerar 
byggnation samt uppdimensioneringar av ledningar för att kunna föra vatten vidare till Tjörns 
kommun. Alla utbyggnader som erfordras för att nå intentionsavtalets slutleverans är ännu 
inte påbörjade. Dessa delar hanteras i den årliga översynen av kostnader som genomförs. 
 
Kungälvs och Stenungsunds kommuns investeringsplaner redovisar att leverans av 20 l/s 
mellan kommunerna kommer kunna ske från den 1 januari 2024, samma datum kommer även 
Stenungsunds kommun börja leverera 10 l/s till Tjörns kommun. 
 
Enligt intentionsavtalet är avsikten: 
1. Kungälvs kommun ska dimensionera VA - system (vattenverk och ledningssystem) som 
har kapacitet att klara leverera vatten till Stenungsund. Stenungsund ska i sin tur se till att 
dimensionera upp sitt ledningsnät för att kunna leverera vatten till Tjörns kommun enligt 
ovanstående. 
2. Alla kostnader ska särredovisas i samband med utbyggnad av VA - systemen. 
 
Genom intentionsavtalet är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det aktuella 
leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intentionsavtalet anger att Kungälv ska särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad 
av VA - systemet. Detta ska göras i en bilaga till avtalet som uppdateras årligen. 
Kostnadsuttaget bygger på Stenungsunds andel av verkliga kapitalkostnader för vattenverk 
samt ledningar till kommungränsen samt verkliga driftkostnader för vattenverket. 
 
Stenungsunds kommun ska enligt intentionsavtalet leverera 50 % av mängden vatten som 
kommer från Kungälv till Tjörns kommun. För att kunna fullgöra denna leverans behöver 
Stenungsunds kommun göra investeringar i VA - systemet (ledningsnätet), dessa kostnader 
redovisas i en bilaga till avtalet som uppdateras årligen. Kostnadsuttaget bygger på Tjörns 
andel av kostnaderna Stenungsund erhåller från kungälv samt kostnader motsvarande verkliga 
kapitalkostnader för ledningar till kommungränsen mot Tjörn. 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/970
2021-10-25

Barnkonsekvensanalys 
Genom detta avtal säkerställer vi en redundans i vårt drickvattennät för kommande 
generationer framåt. 
 
Juridiska bedömningar 
Avtalen har tagits fram av externa jurister och samordnats för att ge en tydlig bild av 
situationen. Avtalen har också granskats av intern jurist. Kungälvs kommun och Tjörns 
kommun har varit med i framtagandet.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6, Rent vatten och sanitet åt alla samt mål 11, Hållbara städer och 
samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Bilaga 1, Intentionsavtal 
Bilaga 2, Kalkylblad Kungälv 
Bilaga 3, Kalkylblad Stenungsund 
Bilaga 4, Avtal Kungälv – Stenungsund 
Bilaga 5, Avtal Stenungsund - Tjörn 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 



BILAGA 1 
Dnr KS2014/129-2 

1(1)

   

Intentionsavtal om utbyggnad av VA-system 
 
Kungälvs kommun tänker bygga ut VA-system i kustområden och i samband med detta finns möjlighet 
att leverera vatten (säkra leveranser) till Stenungsund och Tjörn. Från området kring södra delen av Aröd 
planeras en ledning dras nordöst mot Jörlanda och anslutas till en reservoar som skall jämna ut 
flödesvariationerna under dygnet. 

De aktuella flödena är på medellång sikt (till år 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 2070) 
ca 60 l/s. Eftersom livslängden på ledningssystemen är minst 50 år har ungefärliga 
prognoser på vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående 
flöden tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid 
en anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund 

 
Ekonomisk sammanställning: 
De framtida totala driftkostnaderna som följer av utbyggnaden av VA-systemet i Kungälv bedöms i 
dagsläget till ca 3 Mkr. Kostnaderna omfattar kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) samt 
personal, el och övriga nödvändiga kostnader som ingår i driftkostnaderna. Kostnaderna som uppstår på 
grund av den utökade kapaciteten i Kungälvs VA-system belastar Stenungsunds- och Tjörns kommuns 
VA-kollektiv. 
 
Kungälvs kommuns avsikt är: 
 

1. Att dimensionera VA-system (vattenverk och ledningssystem) som har kapacitet att 
klara leverans till Stenungsund och Tjörn enligt ovanstående. 

2. Särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad av VA-systemet. 
 
Stenungsunds kommuns avsikt är: 
 

1. Att bygga ut VA-system (ledningar och reservoar) som har kapacitet att säkerställa 
mottagande av vatten från Kungälv enligt ovanstående. Detta system skall vid 
extraordinära händelser kunna klara att förse Kungälvs norra delar med vatten.  

2. Vattenuttaget skall inte understiga 10 l/s vid kommungräns. 
3. Att bekosta hälften av de särredovisade kostnaderna som i dagsläget bedöms till 3 

Mkr. 
 
Tjörns kommuns avsikt är: 
 

1. Vattenuttaget skall inte understiga 10 l/s. 
2. Att bekosta hälften av de särredovisade kostnaderna som i dagsläget bedöms till 3 

Mkr. 
 
Kommunerna medverkar i denna överenskommelse under de tekniska och ekonomiska förutsättningar 
som angivits ovan. 
 
 
……………………… ……………………… ……………………… 
Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun 
 
 
……………………… ……………………… ……………………… 
Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun   



Stenungsund Bilaga 3, Kostnader 211103

Delsträcka Objekt Investering Kostnad per år [tkr] Andel kostnad för vatten Stenungssunds andel av total kostnad Stenungsunds kostnad [tkr] Dimensioner Sträcka (m)

Meterpris
Vattenledning(ar)
(kr/m) ÄTA

Meterpris
Vattenledni
ng(ar) exkl
ÄTA (kr/m)

1 Vattenverket - Kapitaltjänstkostnader 370 000 14477 100% 10% 1447,7
Bedömd kapitaltjänstkostnad 2023 har
använts.

1 Vattenverket driftkostnader 7000 100% 10% 700

2 Sträcka A 99 102 2341 90% 10% 211 Klar S160 + 2x V630 1884 47342

Bergskärning 11,5 Mkr,
Förorenade massor 12,5
Mkr, Forcering 4,5 Mkr,
Tillfälliga vägar 4,5 Mkr 29242

3 Sträcka B 39 450 467 80% 10% 37 Klar S400 + 2x V630 1257 25107
4 Sträcka E 40 000 1147 99% 40% 454 Upphandlas Årsskiftet 21/22 Klart 2022
5 Sträcka F 43 000 1233 90% 40% 444 Pågående. Klart 2022

6 Tryckstegring Räfsal 15 000 930 100% 40% 372
Projektering pågår, Planerad byggnation
2022/23 Avskrivning 20 År

7 Björkås - Vävra 190 000 5447 40% 40% 871 Pågående. Klart mitten 2023 V450 + 2x TS400 8560 8879 Oljepris 3,7 Mkr 8446

8 Vävra - Solberga 100 000 2867 60% 40% 688 UR2 Planeras klart hösten 2023
V450 + TS355/TS315
(Ödsmål är brytgräns) 5955 10076

9 Solberga. Del av entr. Kode-Solberga-Aröd 39 000 1118 3% 100% 34 Klart

10 Solberga - Stenungsund 26 000 745 100% 100% 745

UR2 Upphandlas hösten 2022 planeras klart
hösten 2023, Under förutsättning att avtal
är tecknat. Andelstalet förändras om
Kungälvs kommun vill göra anslutningar på
sträckan.

1 Vattenverket personalkostnader 3275 100% 10% 328
Summa 6331

Framtida

11 Nya filter Vattenverket 5000 560 100% 10% 56
Utbyte sker 2026 1,2 milj, 1,2 milj 2027, 1,2
milj 2028, 1,20milj 2029 Avskrivning 10 år.

12 Tryckstegring Vävra 15 000 930 100% 10% 93 Avskrivning 20 År
13 Ledning Diseröd - Kungälv centrum 120 000 3440 40% 10% 138
14 Sträcka D Skälbräcke - Olseröd 40 000 1147 90% 10% 103

Summa: 390

211103 Internräntan 1,2% 
Avskrivningstid 60 år på ledningar



Bilaga 2 till avtal om vattenleverans mellan Stenungsund och Tjörn - Kostnadsunderlag förstärkningsåtgärder
Datum 2021-11-08

Ränta (aktuell ränta år 2021):  1 %

Åtgärd Sträcka (m)
Investering
(tkr)

Utförs
(årtal)

Avskrivningstid
(antal år)

Andel kostnad
för vatten

Tjörns andel av
kostnad för
vatten

Total kostnad
för vatten år 1
(tkr)

Total kostnad
för vatten år 15
(tkr)

Total kostnad
för vatten år 30
(tkr)

Tjörns kostnad
år 1 (tkr)

Tjörns kostnd
år 15 (tkr)

Tjörns kostnad
år 30 (tkr)

Dimensioner

Ny ledning från FP Kungälv - Jörlanda
tätort inkl. ny TS kommungräns.

2500 38 182 2022 - 2023 60 100% 50% 1 018 923 827 509 461 414 1 x V400

Uppdim. Ledning genom Jörlanda
tätort

500 Senast 2050 60 0 0 0 0 0 0 1 x V400

Uppdim. Ledning mellan Jörlanda -
Stora Höga

2978 24 000 2023 - 2024 60 42% 40% 269 244 218 108 97 87 1 x V400

Byggnation av ny TS Strandnorum Senast 2050 25% 0 0 0 0 0 0

Ny ledning mellan TS Strandnorum -
högreservorar Stenungsund centralort

Senast 2050 60 25% 0 0 0 0 0 0 1 x V355

Uppdim. ledning mellan Väg 160 till FP
Tjörn

72 Senast 2050 60 100% 100% 0 0 0 0 0 0 1 x V355
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Mellan Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371)  

och  

Stenungsunds kommun (org.nr. 212000-1298)  

träffas härmed följande 

 

AVTAL OM RENVATTENLEVERANS 

 

1 Bakgrund och syfte 
I syfte att gemensamt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen i de respektive 

kommunerna har Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner år 2014 ingått ett 

intentionsavtal (bilaga 1) med syfte att parternas kommunala ledningsnät skall bindas 

samman, så att vattenleverans mellan de tre kommunerna i framtiden ska kunna ske.  

 

Det nu förevarande avtalet avser att reglera vattenleveransen mellan Kungälvs 

kommun och Stenungsunds kommun (nedan ”parterna”), i enlighet med ovan nämnt 

intentionsavtal. 

 

Utgångspunkten i intentionsavtalet är att Kungälvs kommun till Stenungsunds 

kommun inledningsvis ska kunna leverera renvatten intill en mängd av minst 20 l/s 

och maximalt 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att en vatten-

leverans av 60 l/s ska kunna vara möjlig. Av det vatten som Kungälvs kommun 

levererar till Stenungsunds kommun ska som utgångspunkt 50 % levereras vidare till 

Tjörns kommun. Detta regleras i avtal mellan Stenungssund och Tjörn. 

 

Kungälvs kommun har, med beaktande av intentionsavtalet, dimensionerat 

utbyggnaden av sitt ledningsnät och nya vattenverk, samt även utverkat tillstånd 

enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från Göta älv för dricksvattenförsörjning 

(Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 november 2016 i mål 

nr M 3879-15). 

 

Stenungsunds, Tjörns och Kungälvs kommuner ska reglera vattenleveransen 

sinsemellan genom två separata avtal mellan dels Stenungsunds kommun och 
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Kungälvs kommun (förevarande avtal), dels Stenungsunds kommun och Tjörns 

kommun. 

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 % av den kostnad som 

Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från Kungälvs kommun. Därutöver 

ska merkostnader som uppkommit, och uppkommer, för Kungälvs och Stenungsunds 

kommuner till följd av uppdimensioneringar av ledningsnät m m för att kunna leverera 

vatten till annan kommun, regleras genom en fast avgift i de två ovan nämnda 

separata avtalen mellan Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun respektive 

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, på sätt att respektive  kommuns va-

kollektiv endast svarar för de kostnader som är nödvändiga för dem enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare  
Förbindelsepunkten för respektive kommuns ledningar kommer att vara belägen i en 

gemensamt definierad punkt (bilaga 2). Vardera parten ansvarar för projektering, 

utbyggnad, drift, underhåll och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar 

på respektive parts sida om förbindelsepunkten. 

 
Tryckstegringsstationen, i anslutning till förbindelsepunkten, omfattas av 

Stenungsunds kommuns ansvar och placeras på Stenungsunds sida om förbindelse-

punkten. Tryckstegringsstationen ska vara förberedd för att kunna vända vatten-

flödet. Vattenmätare kommer att vara förlagd i tryckstegringsstationen, för vatten-

mätare svarar Kungälv kommun och för vattenmätarplatsen svarar Stenungsunds 

kommun. Stenungsunds kommuns ansvar för tryckstegringsstationen innefattar bl.a. 

anskaffning utförande, drift, underhåll, förnyelse, kontroll av byggnad exklusive 

mätaravläsning och kalibrering av mätare. 

 
Kungälvs kommun ska ges tillgång till administration och kontroll av vattenmätare. 

Mätare ska vara möjlig att fjärravläsa.  
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3 Överlåtelse av anläggningar 
Om en part överlåter äganderätten till överföringsledning, med till denna hörande 

anordningar, åligger det den överlåtande parten att informera förvärvaren om 

innehållet och villkoren i detta avtal samt tillse att förvärvaren inträder som ny part i 

avtalet med motparten.  

 
Vid eventuellt övertagande av annan part ska samtliga rättigheter överföras innan 

överlåtelse kan ske. 

 
Överlåtelse av avtalet kräver motpartens godkännande enligt punkten 8. 

 

4 Renvattenleverans 
Parterna är överens om att Kungälvs kommun ska leverera renvatten till 

Stenungsunds kommun intill en volym av lägst 20 l/s och maximalt 40 l/s. 

 
Tidpunkt då vattenleverans ska påbörjas ska fastställas mellan parterna i separat 

överenskommelse. 

 
Mätning av den mängd renvatten som levereras ska kontinuerligt ske genom 

vattenmätare placerad i anslutning till förbindelsepunkten. Vattenmätaren ägs av 

Kungälvs kommun och fjärravläsning genomförs av Kungälvs kommun. Mätresultaten 

ska avläsas minst en gång per kvartal av Kungälvs kommun och meddelas 

Stenungsunds kommun i samband med fakturering enligt avsnitt 5 i detta avtal. 

Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen ska återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 9 i detta avtal. 
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5 Avgift och betalning 
Stenungsunds kommun ska årligen utge en fast avgift till Kungälvs kommun, som är 

baserad på Stenungsunds kommuns andel av de kostnader som belöper på 

vattenleveransen, se bilagd kalkyl (bilaga 3). Någon rörlig avgift ska utöver detta inte 

utgå. 

 
Den fasta avgiften är inte beroende av att någon faktisk vattenleverans sker och ska 

utgå även för det fall att Stenungsunds kommun inte fullföljer överenskommen 

utbyggnad fram till förbindelsepunkten. 

 

Fast avgift 

Den fasta avgiften framgår av bilagd kalkyl (bilaga 3).  

 
Den fasta avgiften ska stå i proportion till de kostnader som belöper på 

Stenungsunds kommuns andel av Kungälvs kommuns vattenverks totala 

produktionskostnad och kapitalkostnader, samt till Stenungsunds kommuns andel av 

bokförda kapitalkostnader för definierade ledningar från Solberga till 

förbindelsepunkten enligt bilagda sammanställning (bilaga 4). Med kapitalkostnader 

avses ränta och avskrivning. De kostnader som anges i kalkylen (bilaga 3) utgörs av 

verkliga kostnader för vattenverk och ledningar. En minsta debitering av fast avgift, 

för en leverans som motsvarar 10 % av kapitalkostnaden för vattenverket, kommer 

dock alltid att ske. 

 
Den fasta avgiften enligt ovan ska ersätta de merkostnader som uppkommit, och 

uppkommer, för Kungälvs kommun med anledning av den utökade lednings-

dragningen och dimensioneringen, samt den utbyggnad av nytt vattenverk, som 

krävs för att möjliggöra leverans av vatten till Stenungsunds kommun.  

 
Kostnader som uppkommer under avtalstiden, för exempelvis utbyte av 

anläggningsdelar eller reparationer, tas upp som nya kapitalkostnader i kalkylen 

(bilaga 3) för det året då kostnaden uppkommer. 
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Revidering av avgifter 

Andelstalen i kalkylen (bilaga 3) avseende vattenverket, såsom kapitalkostnad, 

driftkostnad samt personal ska årligen revideras baserat på faktisk mängd levererat 

vatten. Övriga andelstal är att betrakta som fasta under förutsättning att inga 

reinvesteringar erfordras. Vid reinvesteringar ska övriga andelstal också ses över och 

revideras vid behov. 

 
Den fasta avgiften i kalkylen (bilaga 3) ska årligen revideras baserat på faktisk 

mängd levererat vatten och bokförd amortering samt aktuell gällande internränta. 

 
Den första revideringen av kalkylen (bilaga 3) ska ske när vattenleveransen påbörjas, 

vilket kommer ske när anläggningarna är slutbesiktade och tagna i drift. Planerat 

startdatum för vattenleverans är den 1 januari 2024. Därefter ska revidering ske 

löpande en gång per år under årets första kvartal. Revideringen skall vara fastställd 

senast den 31 mars varje år. 

 
För det fall att kostnaderna för Kungälvs kommun eller levererad mängd vatten, i 

anledning av detta avtal, avviker med mer än 10 % inom ett kalenderår får part 

påkalla omförhandling av avtalet i delar som avser de fasta kostnaderna eller 

andelstalen. Denna möjlighet till omförhandling gäller utöver den regelbundna 

revideringen av avgifterna som ska ske varje år. 

 
Om parterna inte kan komma överens vid revidering av fasta kostnader eller 

andelstal gäller vad som anges i avsnitt 6 i detta avtal. 

 

Debitering 

Den fasta avgiften ska utgå från och med det datum då Kungälvs kommun färdigställt 

den utbyggnad som krävs för att vattenleverans ska kunna påbörjas i enlighet med 

detta avtal (datum för godkänd slutbesiktning och idrifttagning). 
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Kungälvs kommun fakturerar Stenungsunds kommun i efterskott avseende fast avgift 

som baseras på andelstal och förbrukning på årsbasis. Fakturering skall ske senast 

den 31 december varje år och betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadag. 

 
För det fall att betalning inte sker ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen 

(1975:635). 

 

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 april 2022 t.o.m. den 1 april 2082, vilket motsvarar 

ledningarnas bedömda ekonomiska livslängd (60 år). Därefter förlängs avtalet 

automatiskt med fem (5) år i taget, om det inte sägs upp av part. 

 
Uppsägning av avtalet ska av part ske skriftligen till motparten senast ett (1) år före 

den löpande avtalstidens utgång. 

 
Skulle villkoren i detta avtal bli synnerligen oskäliga med hänsyn till oförutsebara 

förhållanden som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla 

förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i 

avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av 

villkoren i avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part 

rätt att efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet, vilket då upphör att 

gälla på dagen ett (1) år efter det att uppsägningen kom motparten tillhanda. 

 
Uppsägning av detta avtal i övrigt får endast ske om förutsättningarna för detsamma i 

väsentlig mån ändras på sätt att part ej kan fullgöra sina åtaganden eller om part 

åsidosätter villkoren i överenskommelsen och parten inte vidtar rättelse inom sex (6) 

månader från det att avvikelsen påtalades av motparten. Överenskommelsen ska 

sägas upp skriftligen till motparten, varvid avtalet upphör att gälla på dagen ett (1) år 

efter att den skriftliga uppsägningen kom motparten tillhanda. 
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7 Tidplan 
Partena är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät ska vara samman-

bundna och anläggningen för renvattenleverans vara i drift senast under år 2023. Det 

innefattar att Stenungsund tar emot leverans av renvatten med minst 20 l/s. 

 

8 Överlåtelse av avtal 
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande. 

 

9 Ansvar och ersättning 
Ersättningsrätt för part föreligger ej om överenskommen vattenmängd inte kan 

levereras. Parterna förbinder sig dock att verka för att leverensavbrott blir så korta 

som möjligt samt att meddela motparten om eventuella kända avstängningar eller 

störningar som kan inverka på rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

 
Ersättningsrätt föreligger inte heller om parternas utbyggnad fram till förbindelsepunkt 

inte sker enligt den tidplan som anges i avsnitt 7 ovan. 

 

10 Tvist 
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande. 

 

11 Ändring och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.  
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12 Ikraftträdande och giltighet 
Detta avtal träder i kraft så snart båda parter undertecknat detsamma, men är för sin 

giltighet dessutom beroende av avtalet godkänns av behörigt organ i Kungälvs 

kommun respektive Stenungsunds kommun genom beslut, som därefter ska vinna 

laga kraft. 

___________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

 

Kungälv 2022-   - Stenungsund 2022-   - 
För Kungälvs kommun För Stenungsunds kommun 

 

________________________  ________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckning 
bevittnas: bevittnas: 

 

________________________  ________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 

 

Bilagor 

1 Intentionsavtal år 2014 

2 Karta utvisande förbindelsepunkt  

3 Kalkyl - underlag för fakturering 

4 Sammanställning - definierade ledningar och anordningar från Solberga 
till förbindelsepunkten. Bilagan får inte lämnas ut utan 
sekretessprövning, hos någondera kommun. Särskilt sekretessbeslut 
krävs om någon begär att få ut handlingen. 
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Mellan Stenungsunds kommun (org.nr. 212000-1298)  

och  

Tjörns kommun (212000-1306) 

träffas härmed följande 

 

AVTAL OM RENVATTENLEVERANS 

 

1 Bakgrund och syfte 
I syfte att gemensamt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen i de respektive 

kommunerna har Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner år 2014 ingått ett 

intentionsavtal (bilaga 1) med syfte att parternas kommunala ledningsnät skall bindas 

samman, så att vattenleverans mellan de tre kommunerna i framtiden ska kunna ske.  
 

Det nu förevarande avtalet avser att reglera vattenleveransen mellan Stenungsunds 

kommun och Tjörns kommun (nedan ”parterna”), i enlighet med ovan nämnt 

intentionsavtal. 

 

Utgångspunkten i intentionsavtalet är att Kungälvs kommun till Stenungsunds 

kommun inledningsvis ska kunna leverera renvatten intill en mängd av minst 20 l/s 

och maximalt 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att en vatten-

leverans av 60 l/s ska kunna vara möjlig. Av det vatten som Kungälvs kommun 

levererar till Stenungsunds kommun ska som utgångspunkt 50 % levereras vidare till 

Tjörns kommun.  

 

Kungälvs kommun har, med beaktande av intentionsavtalet, dimensionerat 

utbyggnaden av sitt ledningsnät och nya vattenverk, samt även utverkat tillstånd 

enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från Göta älv för dricksvattenförsörjning 

(Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 november 2016 i mål 

nr M 3879-15). 

 

Stenungsunds, Tjörns och Kungälvs kommuner ska reglera vattenleveransen 

sinsemellan genom två separata avtal mellan dels Stenungsunds kommun och 
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Kungälvs kommun, dels Stenungsunds kommun och Tjörns kommun (förevarande 

avtal). 

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 % av den kostnad som 

Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från Kungälvs kommun. Därutöver 

ska merkostnader som uppkommit, och uppkommer, för Stenungsunds kommun till 

följd av uppdimensioneringar av ledningsnät m m för att kunna leverera vatten till 

Tjörns kommun, regleras genom en fast avgift i de två ovan nämnda separata 

avtalen mellan Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun respektive 

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, på sätt att respektive kommuns va-

kollektiv endast svarar för de kostnader som är nödvändiga för dem enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Befintlig vattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner 

En överföringsledning finns idag mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner och 

leverans av reservvatten regleras idag genom ett avtal från år 2006 (bilaga 2). 

Parternas intention är att detta tidigare avtal gällande reservvattenleverans från 

Stenungsunds kommun till Tjörns kommun ska upphöra att gälla och ersättas av 

förevarande avtal.   

 

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare  
Förbindelsepunkten för respektive kommuns ledningar kommer att vara belägen vid 

befintlig anslutningspunkt (bilaga 3). Vardera parten ansvarar för projektering, 

utbyggnad, drift, underhåll och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar 

på respektive parts sida om förbindelsepunkten. 

 
Befintlig anordning i anslutning till förbindelsepunkten, omfattas av Stenungsunds 

kommuns ansvar och placeras på Stenungsunds sida om förbindelsepunkten. 

Befintlig anordning är förberedd för att kunna vända vattenflödet. Vattenmätare 

kommer att vara förlagd i anordningen, för vattenmätare ansvarar Stenungsunds 

kommun. Stenungsunds kommuns ansvar för anordningen innefattar bl.a, kontroll av 

byggnad, avläsning och kalibrering av mätare.  
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Tjörns kommun ska ges tillgång till administration och kontroll av vattenmätare. 

Mätare ska vara möjlig att fjärravläsa. 

 

3 Överlåtelse av anläggningar 
Om en part överlåter äganderätten till överföringsledning, med till denna hörande 

anordningar, åligger det den överlåtande parten att informera förvärvaren om 

innehållet och villkoren i detta avtal samt tillse att förvärvaren inträder som ny part i 

avtalet med motparten.  

 
Vid eventuellt övertagande av annan part ska samtliga rättigheter överföras innan 

överlåtelse kan ske. 

 
Överlåtelse av avtalet på annan part kräver motpartens godkännande enligt punkten 

8 nedan. 

 

4 Renvattenleverans 
Kungälvs kommun skall leverera renvatten till Stenungsunds kommun intill en volym 

av lägst 20 l/s och maximalt 40 l/s. Parterna är överens om att, av ovanstående 

mängd som levereras till Stenungsund ska 50% levereras till Tjörns kommun, dvs 

lägst 10 l/s och maximalt 20 l/s.  
 
Tidpunkt då vattenleverans skall påbörjas skall fastställas mellan parterna i separat 

överenskommelse. 

 

Mätning av den mängd renvatten som levereras skall kontinuerligt ske genom 

vattenmätare placerad i anordning vid förbindelsepunkt. Vattenmätaren ägs av 

Stenungsunds kommun och avläsning genomförs av Stenungsunds kommun. 

Mätresultaten skall avläsas minst en gång per kvartal av Stenungsunds kommun och 

meddelas Tjörns kommun i samband med fakturering enligt avsnitt 5 nedan. 
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Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen skall återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 9 i detta avtal. 

 

5 Avgifter och betalning 
Tjörns kommun ska årligen utge en fast avgift till Stenungsunds kommun, som är 

baserad på Tjörns kommuns andel av de kostnader som belöper på 

vattenleveransen, se bilagda kalkyler (bilaga 4-5). Någon rörlig avgift ska utöver detta 

inte utgå. 
 

Den fasta avgiften är inte beroende av att någon faktisk vattenleverans sker, till 

exempel för det fall att Tjörns kommun inte fullföljer sin eventuellt erforderliga 

utbyggnad fram till förbindelsepunkten. 

 

Fast avgift 

Den fasta avgiften framgår av bilagda kalkyler (bilaga 4-5). 

 

Den fasta avgiften ska stå i proportion till de kostnader som belöper på Tjörns 

kommuns andel (50%) av den kostnad som Stenungsunds kommun har för 

vattenleveransen från Kungälvs kommun. Avgiften från Kungälvs kommun avser del 

av vattenverkets totala produktionskostnad och kapitalkostnader, samt andel av 

bokförda kapitalkostnader för definierade ledningar från Solberga till förbindelsepunkt 

i Stenungsunds kommun (bilaga 4). Avgiften avser även de kapitalkostnader som 

Stenungsunds kommun har för sina produktions- och- distributionsanläggningar för 

vattenleverans till förbindelsepunkten mot Tjörns kommun (bilaga 5). Med 

kapitalkostnader avses ränta och avskrivning.  

 

De kostnader som anges i kalkylerna (bilaga 4-5) utgörs av verkliga kostnader för 

vattenverk och ledningar. En minsta debitering av fast avgift, vilken motsvarar hälften 

av den avgift som Stenungsunds kommun har att utge till Kungälvs kommun för 

vattenleveransen, kommer dock alltid att ske. Den minsta avgift Stenungsunds 
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kommun har att utge till Kungälvs kommun motsvarar 10 % av kapitalkostnaden för 

Kungälvs kommuns vattenverk, varvid Tjörns kommun således har att stå för hälften 

därav såsom minsta, fasta avgift. 

 

Den fasta avgiften enligt ovan skall ersätta de merkostnader som uppkommit, och 

uppkommer, för Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun med anledning av 

den utökade ledningsdragningen och dimensioneringen, samt den utbyggnad av nytt 

vattenverk i Kungälvs kommun, som krävs för att möjliggöra leverans av vatten till 

Tjörns kommun. 

 

Kostnader som uppkommer under avtalstiden, för exempelvis byte av 

anläggningsdelar eller reparationer, tas upp som nya kapitalkostnader i kalkylen 

(bilaga 4-5) för det året då kostnaden uppkommer. 

 

Revidering av avgifter 

Andelstalen i kalkylerna (bilaga 4-5) ska årligen redovisas. Andelstalen i kalkylen 

(bilaga 4) avseende vattenverket, såsom kapitalkostnad, driftkostnad samt personal 

ska årligen redovisas baserat på faktisk mängd levererad vatten. Övriga andelstal i 

bilaga 4-5 är att betrakta som fasta under förutsättning att inga reinvesteringar 

erfordras. Vid reinvesteringar ska övriga andelstal också ses över och revideras vid 

behov. 

 

Den fasta avgiften i kalkylerna (bilaga 4-5) ska årligen revideras baserat på faktisk 

mängd levererat vatten och bokförda kapitalkostnader. 

 

Den första revideringen av kalkylerna (bilaga 4-5) ska ske när vattenleveransen 

påbörjats, vilket kommer ske när anläggningarna är slutbesiktigade och tagna i drift. 

Planerat startdatum för vattenleverans är 1 Januari 2024. Därefter ska revidering 

ske löpande en gång per år under årets första kvartal. Revideringen skall vara 

fastställd senast den 31 mars varje år. 

 

För det fall att kostnaderna för Stenungsunds kommun eller levererad mängd 

vatten, i anledning av detta avtal, avviker med mer än 10% inom ett kalenderår får 

part påkalla omförhandling av avtalet i de delar som avser de fasta kostnaderna 
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eller andelstalen. Denna möjlighet till omförhandling gäller utöver den regelbundna 

revideringen av avgifterna som ska ske varje år. 

 

Om parterna inte kan komma överens vid revidering av fasta kostnader eller 

andelstal gäller vad som anges i avsnitt 6 i detta avtal. 
 

Debitering 

Den fasta avgiften ska utgå från och med det datum då Stenungsunds kommun 

färdigställt den utbyggnad som krävs för att vattenleverans till Tjörns kommun ska 

kunna påbörjas i enlighet med detta avtal (vilket motsvarar datum för godkänd 

slutbesiktning och idrifttagning). 

 

Stenungsunds kommun fakturerar Tjörns kommun i efterskott avseende fast avgift, 

som baseras på andelstal och förbrukning på årsbasis. Fakturering skall ske 

senast den 31 December varje år och betalning ska ske inom 30 dagar från 

fakturadag. 

För det fall att betalning inte sker ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen 

(1975:635).   

 

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning 

Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 April 2022 t.o.m. den 1 April 2082 vilket motsvarar 

ledningarnas bedömda ekonomiska livslängd (60 år). Därefter förlängs avtalet med 

fem (5) år i taget, om det inte sägs upp av part. 
 

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen senast ett (1) år före den löpande 

avtalstidens utgång. 
 

Skulle villkoren i detta avtal bli synnerligen oskäliga med hänsyn till förhållanden 

som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla förhandling 

med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i avtalet till de 

ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av villkoren i 

avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part rätt att 

efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet som då upphör att gälla 
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på dagen ett (1) år efter uppsägningen kom motparten tillhanda. 
 

Uppsägning av detta avtal i övrigt får endast ske om förutsättningarna för 

detsamma i väsentlig mån ändras på sätt att part ej kan fullgöra sina åtaganden 

eller om part åsidosätter villkoren i överenskommelsen och villkoren i 

överenskommelsen och parten inte vidtar rättelse sinom sex (6) månader från det 

att avvikelsen påtalades av motparten. Överenskommelsen skall sägas upp 

skriftligen till motparten, varvid avtalet upphör att gälla på dagen ett (1) år efter att 

den skriftliga uppsägningen kom motparten tillhanda. 

 

7 Tidplan 
Parterna är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät ska vara samman-

bundna och anläggningen för renvattenleverans vara i drift senast under år 2023. Det 

innefattar att Tjörns kommun tar emot leverans av renvatten med minst 10 l/s. 

 

8 Överlåtelse av avtal 
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande. 

 

9 Ansvar och ersättning/skadestånd 
Ersättningsrätt/skadeståndsskyldighet för part föreligger ej om överenskommen 

vattenmängd inte kan levereras. Parterna förbinder sig dock att verka för att 

leverensavbrott blir så korta som möjligt samt att meddela motparten om eventuella 

kända avstängningar eller störningar som kan inverka på rättigheter och skyldigheter 

enligt detta avtal. 

 
Ersättningsrätt/skadeståndsskyldighet föreligger inte heller om parternas utbyggnad 

fram till förbindelsepunkt inte sker enligt den tidplan som anges i avsnitt 7 ovan. 
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10 Tvist 
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande. 

 

11 Ändring och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.  

 

12 Parternas tidigare avtal om reservvatten 
En överföringsledning finns idag mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner och 

leverans av reservvatten regleras idag genom ett avtal mellan parterna från år 2006 

(bilaga 2).  

 
Det tidigare avtalet om reservvattenleverans ska upphöra att gälla och ersättas av 

förevarande avtal så snart parternas ledningsnät är sammanbundna med Kungälv 

kommun och anläggningen för renvattenleverans enligt detta avtal är tagen i drift 

(diskutera tidpunkt). 

   

13 Ikraftträdande och giltighet 
Detta avtal träder i kraft så snart båda parter undertecknat detsamma, men är för sin 

giltighet dessutom beroende av att avtalet godkänns av behörigt organ i 

Stenungsunds kommun respektive Tjörns kommun genom beslut, som därefter ska 

vinna laga kraft. 

___________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

Stenungsund 2021-   - Skärhamn 2021-   - 
För Stenungsunds kommun För Tjörns kommun 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckning 

bevittnas: bevittnas: 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” 
Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Bilagor 

1 Intentionsavtal år 2014 

2 Avtal om reservvatten 

3 Karta utvisande förbindelsepunkt 

4 Kalkyl - Underlag för fakturering Kungälv – Stenungsund 

5 Kalkyl - underlag för fakturering Stenungsund - Tjörn 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 124 Dnr: KS 2018/447 
 
Uppföljning av mobilitetstrategi 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 12 december 2019 antog kommunfullmäktige en mobilitetstrategi för Stenungsunds 
kommun, samtidigt beslutades att en uppföljning av denna ska redovisas för 
kommunstyrelsen. Mobilitetsstrategin illustrerar en helhet för att Stenungsunds utveckling 
mot 35 000 invånare år 2035 ska bli trovärdig i godkännandeprocesserna kring detaljplaner. 
Mobilitetstrategin är en parameter vid prioriteringarna i samhällsutvecklingen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uppföljning Mobilitetstrategi Stenungsunds kommun, 2021-11-05 
Mobilitetsstrategi Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/447
2021-11-05

 
Stefan Svedhem Till kommunstyrelsen 
Strategisk projektledare 
 
 
Uppföljning av mobilitetstrategi Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 12 december 2019 antog kommunfullmäktige en mobilitetstrategi för Stenungsunds 
kommun, samtidigt beslutades att en uppföljning av denna ska redovisas för 
kommunstyrelsen. Mobilitetsstrategin illustrerar en helhet för att Stenungsunds utveckling 
mot 35 000 invånare år 2035 ska bli trovärdig i godkännandeprocesserna kring detaljplaner. 
Mobilitetstrategin är en parameter vid prioriteringarna i samhällsutvecklingen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Mobilitetstrategin har sedan antagandet resulterat i en mängd åtgärder och rekommendationer. 
Mätbara effekter enligt regionala mätningar (har tidigare utförts genom Västsvenska paketet) 
kan synas först efter en tid och efter större genomförda åtgärder såsom nytt resecentrum, 15-
miuters trafik på Södra Bohusbanan mm. 
Exempel på föreslagna och/eller genomförda åtgärder: 

• Prioritering av busskörfält till och från Stenungsunds nya resecentrum 
• Utvecklat gång- och cykelnät i centrum i samband med projekt Resecentrum 
• Inspel av busskörfält från Göteborgsvägen mot Stenungsöbron till Regional plan 

2022–33 
• Utredning genomförd avseende 15-minuterstrafik på Södra Bohusbanan samt inspel 

mot Nationell plan 
• Parkeringsutredning för centrum har genomförts i samarbete med Citycon för 

ianspråkstagande av handelsparkeringar 
• Tillämpning av en flexibel parkeringsnorm har inletts med stöd i Göteborgs stads 

parkeringsanvisningar (principlösningar) 
• Detaljplan Kopper 2:16 – antagen 
• Detaljplan CW Borgs väg - pågår 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/447
2021-11-05

 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uppföljning Mobilitetstrategi Stenungsunds kommun, 2021-11-05 
Mobilitetsstrategi Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 
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Mobilitetstrategin ska fungera som ett vägledande dokument tillsammans med andra styrande 
dokument och strategin gäller för hela kommunen. I separat bilaga ges ytterligare bakgrund 
till mobilitetstrategin samt hur den bör användas inklusive exemplifieringar på åtgärder för att 
möta strategin. 

Bakgrund 
Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering av bland annat de centrala 
delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska inrymmas. 
Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett resultat av detta med fler boende, arbetande, 
besökare och turister. År 2035 är visionen att Stenungsundsborna ska vara 35 000 till antalet.  

Den planerade utvecklingen ställer krav på att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
mobilitet. Samtidigt påverkar transportsystemet och de förutsättningar det skapar 
stadsutvecklingen. 

Mobilitetstrategin är inriktad på en strategisk nivå för Stenungsunds kommun när det gäller 
långsiktig hållbar utveckling och hantering av frågor relaterade till hållbar mobilitet. 

Inom transport- och trafikområdet pratas det oftast om person- och godstransporter. Mobilitet 
handlar om att människor och gods/varor har möjligheten att ta sig dit de önskar när de 
önskar. Det handlar om att skapa rörlighet och god tillgänglighet.  

Med rörlighet avses att människor ska kunna röra sig fritt i samhället med olika färdsätt. Med 
god tillgänglighet menar vi att arbetsplatser, skola, service och andra välbesökta målpunkter 
ska vara enkla och nå inom ett rimligt avstånd. God tillgänglighet innebär även att gods/varor 
och tjänster smidigt ska kunna levereras och finnas att tillgå på ett önskat sätt.   

Inriktning för mobilitet 
Mobilitetstrategin bygger vidare på visionen för Stenungsund och dess två inriktningar. Det 
betyder att: 

 I Stenungsund bidrar mobiliteten till ett inbjudande centrum där personer samt
gods/varor rör sig till, från och inom Stenungsund på ett hållbart sätt.

1. Mobiliteten i Stenungsund bidrar till ett centrum som är välkomnande, tryggt
och dynamiskt för alla trafikanter, som tar tillvara på Stenungsunds
möjligheter och potentialer och där tillgängligheten är god.

2. Hållbar mobilitet innebär att alla tre hållbarhetsperspektiven integreras i
utvecklingen, det vill säga, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Mobiliteten möter lokala, regionala och nationella mål och ramverk. Mobilitet
ska vara effektiv och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som för
hälsa och miljö, men även trygg och tillgänglig för alla. De färdsätt som anses
som mest hållbara är gång, cykel och kollektivtrafik och en hållbar utveckling
inom mobilitet främjar dessa färdsätt.

Ambition för mobilitet 
Det övergripande målet för mobilitetstrategin är att stötta kommunens vision 2035. För att 
definiera ambitionsnivån inom mobilitetsområdet har det regionala 
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kollektivtrafikprogrammets inriktningsmål legat till grund för formuleringar. Målet för Västra 
Götaland är att 30% av de resor som sker med motoriserad trafik ska ske med kollektivtrafik 
år 2020.  

Ambitionsnivåerna beskriver Stenungsundsbornas resor under vardagar och är formulerade 
för att kunna följas upp i de regionala resvanundersökningar som genomförs. 
Mobilitetsfördelningen för Stenungsund år 2035 presenteras i tabellen nedan samt i Figur 1 på 
nästa sida där även förändringen jämfört med 2017 illustreras. 

Andelen vardagsresor till fots är minst 15%.  
2017 var andelen 11% av alla resor under vardagar. 

Andelen vardagsresor med cykel är minst 8%. 
2017 var andelen 3% av alla resor under vardagar i hela kommunen. Det 
bedöms finnas potential för ökad cykling bland annat baserat på att 19% 
av Stenungsundsborna kan cykla till arbetet under 20 minuter.  

Andelen vardagsresor med kollektivtrafik är minst 24% 
2017 var andelen 12 % av alla resor under vardagar i hela kommunen. 
Detta motsvarar 14% om andelen räknas om till det regionala 
inriktningsmålet om motoriserade resor. En dubblering skulle alltså 
motsvara 28% vilket är nära det regionala målet om 30% 
kollektivtrafikandel av de motoriserade resorna.  

För biltrafiken innebär ovanstående en biltrafikandel på maximalt 52% 
2017 var andelen 73% av alla resor under vardagar i hela kommunen. Då 
minskad biltrafik kan ha flera olika syften som till exempel minskad 
trängsel, ökad tillgänglighet för andra färdsätt, minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser så vill Stenungsund lyfta fram att utöver ett mål 
för minskad biltrafik till förmån för mer hållbara transportslag (enligt 
målen ovan) så är ambitionen att biltrafiken är fossilfri och delad, det vill 
säga att såväl fordon som infrastruktur kan nyttjas mer effektivt.   

Andelen övriga färdsätt har ökat och här ingår till exempel båtar, mopeder, 
delade elsparkcyklar och andra transportsätt. Strategin sätter inget mål för 
denna grupp. 

Tabell 1 Mobilitetsmål för Stenungsunds kommun år 2035 

Godstrafik 
En förtätad centrumkärna i Stenungsund med begränsad tillgänglighet för ökande trafik samt 
ökad andel oskyddade trafikanter av gång och cykel medför att tung trafik bör minimeras. 
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Åtgärder 
För att kommunen ska röra sig i riktning mot målsättningarna krävs åtgärder som främjar 
målbildens ambitioner. Det handlar om att prioritera åtgärder som kan främja gång, cykel, 
kollektivtrafik och övergången till fossilfri och delad bilanvändning. Ofta krävs åtgärdspaket 
som interagerar och kompletterar varandra och en framgångsfaktor är ofta samverkan med 
olika typer av aktörer. I åtgärdskatalogen (se bilaga) presenteras ges exempel på åtgärder. 

Figur 1 Mobilitetsambition för Stenungsund år 2035, % av alla resor på vardagar, för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil samt övriga trafikslag. Förändringen jämfört med 2017 illustreras i diagrammet. 
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Camilla Hagström  Till kommunstyrelsen 
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Information om markförfrågningar 
 
Ärendet gäller information angående intressenter av kommunal mark under kvartal 4, 2021. 

 
 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1064
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Pernilla Larsson Till kommunstyrelsen  
Mark- och exploateringsingenjör  
 
 
Återrapportering Sammanställning av tillgänglig kommunal mark 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En inventering av kommunens samtliga fastigheter har gjorts med anledning av 
kommunstyrelsens uppdrag från den 20 september 2021. Uppdraget löd: 
”Kommunstyrelsen ska inom tre månader erhålla en sammanställning över tillgänglig 
kommunal mark med förslag till användning (typ av byggnation) och form (kommunal 
byggnation, försäljning, markanvisning)” 
 
Resultatet av inventeringen visar att kommunen äger totalt 271 fastigheter. Av dessa 
fastigheter är 6 tillgängliga. Förslag på användning och form finns beskrivet i bilaga 1. 
 
Övriga fastigheter är otillgängliga då de exempelvis utgör allmänplatsmark i detaljplan, redan 
används för sitt ändamål eller utgör markreserv på lång eller kort sikt. Ett antal fastigheter 
ingår i planprogram eller i pågående planarbete, dessa kan komma att bli tillgängliga för nya 
ändamål när detaljplanearbetet är avslutat. Vilken användning och form de kommer inneha 
går inte att avgöra i nuläget.  
Redogörelse av beslutade och kommande markanvisningar finns beskrivet i bilaga 1. Det 
finns ett antal fastigheter som innehåller komplexa frågor som behöver hanteras innan 
framtida användning kan bestämmas, dessa beskrivs i bilaga 2.  
  
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 20 september 2021 förvaltningen följande uppdrag. 
”Kommunstyrelsen ska inom tre månader erhålla en sammanställning över tillgänglig 
kommunal mark med förslag till användning (typ av byggnation) och form (kommunal 
byggnation, försäljning, markanvisning)”  
 
För att kunna göra en sammanställning över tillgänglig mark har en inventering av 
kommunens samtliga fastigheter gjorts.  
Resultatet av inventeringen visar att kommunen äger totalt 271 fastigheter. Dessa fastigheter 
har kategoriserats efter tillgänglighet med tre kategorier såsom Ja, Nej eller Pågående 
planarbete. 
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Det finns sex tillgängliga fastigheter som har kategoriserats med Ja. Förslag på användning 
och form finns beskrivet i bilaga 1.  
 
Det finns 225 otillgängliga fastigheter som har kategoriserats med Nej och bedömts 
otillgängliga då det inte går att sätta ”förslag på användning” eller ”form”. Det kan finnas en 
eller flera anledningar till otillgänglighet.  

• Redan bebyggda med kommunal anläggning och används för ändamålet. 
• Ska bebyggas med kommunal anläggning, projekt pågår. 
• Utgör restfastighet efter exploatering såsom allmän platsmark, exempelvis gatumark, 

parkmark eller annan allmän plats. 
• Utgör endast vägområde, allmän väg. 
• Utgör mark belagd med restriktioner såsom riksintressen och skyddsområde för 

industrin. 
• Utgör markreserv som är belägen i centralt läge eller i områden utpekade i ÖP2020 på 

kort och lång sikt.  
• Utgör markreserv utanför centralt läge, lämpad för användning vid strategiska 

markinköp på lång sikt.  
 
Den största delen av kommunens fastigheter utgör detaljplanerad mark. En del av marken är 
inte detaljplanerad och utgör därför kommunens markreserv. Markreserven kan på kort eller 
lång sikt användas till bland annat bostäder, handel, utbildning och service. Markreserven 
används för att tillgodose behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov i framtiden. I 
avvaktan på slutlig användning upplåts mark genom arrenden till andra ändamål som till 
exempel, jordbruk, kolonilotter, föreningsliv och andra mindre verksamheter. 
Den del av kommunens markreserv som är belägen utanför centralt läge kan komma att bli 
betydelsefull vid inköp av del av fastighet vid strategiska markförvärv. Vid strategiska 
markförvärv är det en fördel att ha fastigheter att föra mark till. Strategiska markförvärv görs 
på lång sikt för att säkerställa framtida samhällsbyggnadsbehov och är inte alltid centralt 
belägna. 
 
Vissa fastigheter har varit svåra att utreda framtida ”användning” och ”form” för, då de 
innebär komplexa frågeställningar att ta ställning till först. För att dessa fastigheter ska kunna 
bli tillgängliga krävs utredningar och ny detaljplan, se exempel i bilaga 2.   
 
Det finns 40 fastigheter som ligger inom områden där pågående planarbete genomförs eller 
där det finns planprogram. Dessa fastigheter kommer på sikt att utgöra 
exploateringsfastigheter som ska bebyggas med kommunal byggnation, säljas eller 
marktilldelas när detaljplanerna vunnit laga kraft och ska genomföras. Delar av dessa 
fastigheter kommer också att leva kvar som restfastigheter efter plangenomförandet. Så länge 
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planarbete pågår är det osäkert vad fastigheterna ska komma att användas till och därför kan 
inte ”användning” och ”form” helt fastställas nu. 
 
Beslutade markanvisningar finns för Cw-Borgs väg och Spekeröds handelsområde där 
försäljningen kan genomföras efter laga kraftvunna detaljplaner.  
Kommande markanvisningar och försäljning av bostäder finns på sikt inom pågående 
detaljplaner för Hasselhöjden, Kvarnhöjden, Spekeröd, Södra- Centrala- och Norra Hallerna. 
Kommande markanvisning för verksamhetsmark finns för Västergårds Allé och SIF planen, 
se bilaga 1. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-10 
Bilaga 1, lista över tillgängliga kommunala fastigheter 2021-12-13 
Bilaga 2, komplexa fastigheter 2021-12-13 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad  
 
 
Daniel Jerling  Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se 
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Bilaga 1  
 
Innehåll 

1. Lista över tillgängliga kommunala fastigheter (sida 1) 
2. Lista över kommande marktilldelning i pågående detaljplaner (sida 8) 
3. Lista över mark som blivit tilldelad i pågående detaljplaner (sida 13) 

 
Avsnitt 1:  Lista över tillgängliga kommunala fastigheter 
 
Ramsön 1:12 
Är belägen på Ramsön. På fastigheten finns idag ett bostadshus och en lada i dåligt skick. Förutom dessa 
byggnader finns ett par komplementbyggnader och mark som arrenderas ut för fritidsändamål. Beslut om 
försäljning finns i kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020. Utredning om ärendet pågår. 

 
Ramsön 1:12 är rödmarkerad. Skrafferade områden utgör idag arrendeområde för två arrendatorer. 
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Härgusseröd 1:3 
Fastigheten består av flera skiften. Den mark som är belägen utanför detaljplan består av skog och 
åkermark belagd med strandskydd och riksintresse naturvård MB3kap6. Mark utanför detaljplan får ses 
som markreserv på lång sikt. Skifte 2 (vid röd ring till höger i bild) är belägen inom detaljplanerna 145 
och 160 och innehar byggrätter för bostadsändamål och industriändamål. I området råder idag brist på 
tillräcklig tillgång till vatten. Utredning om tillgång till vatten och vattenuttag ur Stora Hällungen pågår. 
När vattenfrågan är löst kan markanvisning för bostadsändamålet ske. Industrimarken skulle kunna säljas 
för sitt ändamål. Se utdrag ur detaljplaner nedan, kommunens mark är rödmarkerad.  

 

 
Härgusseröd 1:3 skifte 2 i rött ur detaljplan 145 
(Detaljplan 160 ändrar delvis markanvändningen till förmån för ny lokalgata i detaljplan 145) 
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Törreby 7:40 
Är belägen utanför detaljplan i Jörlanda och var ursprungligen tänkt för bostadsändamål. Fastigheten fick 
vid avstyckningen inte tillgång till utfart och åtgärden har prövats hos Lantmäteriet för att lösa 
utfartsfrågan. Lantmäteriet har i sin slutliga bedömning beslutat att inte ge fastigheten utfartsrättighet och 
därmed är fastigheten inte lämplig för bostadsändamål. Enda möjligheten att göra fastigheten lämplig är 
att sälja marken till intilliggande fastigheter. Förslag till hantering av frågan kommer att lyftas i ALM 
den 18 januari 2022 (ärende KS2018/165). 
Törreby 7:40 är rödmarkerad i kartorna nedan. (I den översta kartan syns fastigheten i den södra delen) 
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Ödsmåls-Berg 2:4  
Fastigheten finns i flera skiften och är belägen både utom och inom detaljplan. Utanför detaljplan utgör 
marken skog som på kort eller lång sikt kan ses som markreserv för bostäder. Skifte 3 är beläget inom 
detaljplan 230 och utgör både allmän plats såsom natur dagvatten, skydd och industrigata. I samma 
detaljplan innehar fastigheten också byggrätt för industriändamål. Marken med byggrätt kan säljas under 
förutsättning att detaljplanen genomförs så att industrigatan byggs ut fram till tomten och att 
dagvattenanläggning utförs i fastighetens södra del. Utbyggnad av industrigata saknas för åtkomst till 
tomterna, enligt gul markering i karta nedan.  
Ödsmåls-Berg 2:4 markerad med rött, består av flera skiften 

 

 
Detaljplan 230, Ödsmåls-Berg 2:4 i rött  ur detaljplan 230 (gul markering är outbyggd industrigata)  
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Ödsmåls-Berg 2:65 
Är belägen inom detaljplan 230 och utgör dels allmän plats såsom skydd och industrigata. Fastigheten 
innehar också byggrätter (möjligtvis 2 eller fler tomter beroende på behov av storlek på tomten) för 
industriändamål. Marken med byggrätt kan säljas under förutsättning att detaljplanen genomförs så att 
industrigatan byggs ut fram till tomterna. Utbyggnad av industrigata saknas för åtkomst till tomterna, 
enligt gul markering i karta nedan.  
 

 
Ödsmåls-Berg 2:65 i rött  ur detaljplan 230 (gul markering är outbyggd industrigata) 
 
 



 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2022-01-04

Sida 6 av 13

Grössbyn 1:35  
Är belägen inom detaljplan 200 med ändamålet parkering, handel, kontor. Hela byggrätten för handel 
och kontor finns kvar. I området råder brist på vatten men utredning om större vattenuttag ur Stora 
Hällungen pågår. Hittills har det varit ett svalt intresse för etablering av handel på tomten men i och med 
utbyggnad av detaljplanerna vid Härgusseröd 1:3 kan intresset på sikt komma att öka. I nuläget utreds 
förfrågningar om arrenden på marken med syfte att sätta upp obemannad livsmedelsbutik. Försäljning av 
fastigheten är möjlig om intresse för den uppkommer. 
Grössbyn 1:35, se röd markering i nedre högra hörnet på kartan. 

 

  
Detaljplan 200, byggrätt för handel och kontor samt parkeringsmöjligheter 
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Avsnitt 2: Kommande marktilldelning i pågående detaljplaner 
 
Kopper 2:1, Hasselhöjden 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort med bostäder, 
äldreboende och centrumverksamhet i området Hasselhöjden. Totalt beräknas som minst 335 
bostäder och 80 äldrebostäder att tillkomma. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 
mars 2021 men blev därefter överklagad. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet men 
även detta beslut överklagades. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för beslut 
om prövningstillstånd ska ges. När detaljplanen vinner laga kraft möjliggör det att ett 
äldreboende kan byggas på kommunal mark, delar av planområdet som ägs av Stenungsunds 
kommun kan markanvisas för byggnation av nya bostäder och delar av planområdet ägs av 
Stenungsundshem och kan bebyggas med ytterligare bostäder för bostadsbolagets bestånd. 
 
Se blå markering på nedanstående kartor. 
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Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 med flera, bostäder och förskola, Kvarnhöjden 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om ca 300 bostäder 
samt en förskola på Kvarnhöjden i Jörlanda. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 10 
oktober 2019 men antagandebeslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen beslutade att 
avslå överklagandena den 10 februari 2020. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades 
därefter till mark-och miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd den 9 september 
2020 och beslutade därefter att upphäva detaljplanen i sin helhet 20 maj 2021. Det har tagits 
beslut om ny planstart och planarbetet har upptagits på nytt. Stenungsunds kommun är exploatör 
tillsammans med en privat exploatör och marken som kommunen äger kan markanvisas när 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Planområdet är markerat på nedanstående kartor. 
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Kännestorp 2:25, 1:15 och 9:1, bostäder, verksamheter, skola, Spekeröd 
På uppdrag av Kommunstyrelsen ska Samhällsbyggnad Exploatering ta fram ett förslag till 
detaljplan för Kännestorp 2:25 m.fl. Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder samt 
verksamheter, närservice, kontor och småindustri i enlighet med det planprogram som antogs 
2013 för Spekeröds by. För hela Spekeröds by eftersträvar översiktsplan 2020 ca 300 bostäder 
på sikt. Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till samrådet. Delar av området kan 
markanvisas för bostäder och delar av området kan säljas som verksamhetsmark längre fram i 
processen.  
 
Planområdet är markerad på nedanstående kartor. 
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Centrala och södra Hallerna. 
Samhällsbyggnad Exploatering har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för södra och 
centrala Hallerna. Planprogrammet syftar till att ange utgångspunkter och mål för kommande 
detaljplaneläggning av området. Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 att avbryta 
målbildsarbetet och detaljplanearbetet samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
planprogram för södra och centrala Hallerna. Enligt kommunens översiktsplan 2020 föreslås ca 
1 000–1 500 bostäder i Hallernaområdet, inklusive Norra Hallerna. Översiktsplan 2020 anger 
även att Hallerna ska byggas ut till en egen stadsdel i Stenungsund med underlag för service i ett 
stadsdelscentrum. Syftet med programmet är att utgöra ett underlag och inriktning för 
kommande detaljplaneläggning av området samt ange utgångspunkter och mål. Arbetet med 
planprogrammet är i startläge. Trafikinfrastrukturen behöver utredas. Kommunal mark kan 
markanvisas för byggnation av bostäder längre fram i planprocessen.  
 
Se röd markering på nedanstående kartor. 
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Småindustri, Västergårds Allé  
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för småindustri, lager och hantverk inom området 
mellan Västergårds allé och Industrivägen i Stenungsund. Just nu pågår arbete med att ta fram 
planhandlingar till samrådet. Kommunal mark kan säljas när detaljplanen vunnit laga kraft.  
Se röd skraffering på nedanstående karta. 

 
 
Stenung 4:56 och 4:29 med flera, Gamla SIF området 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom befintligt 
verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats för fotbollsplaner. Genom att tillåta 
verksamheter stöds riksintresset för industriell produktion; nuvarande detaljplans 
huvudinvändning, idrott, behöver inte heller utgöra något hinder för industrins utveckling. 
Planen kommer därför fortsatt medge drift av befintlig tennisverksamhet, på en mindre del av 
planområdet, tills ny lokalisering och utbyggnad är tillskapad. Totalt beräknas cirka 29 000 kvm 
kvartersmark tillskapas. Detaljplanen är ute på samråd. Samrådstiden varar till och med 9 
januari 2022. Kommunal mark kan säljas när detaljplanen vunnit laga kraft.  
Se blå markering på nedanstående bild. 
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Avsnitt 3: Mark som blivit tilldelad i pågående detaljplaner 
 
Stenung 3:112 med flera, CW Borgs väg 
Stenungsunds kommun har genomfört en marksanvisningsutlysning för bostäder och lokaler 
inom CW Borgs väg och Strandvägen. En exploatör har tilldelats marken och ett 
markanvisningsavtal har tecknats. I enlighet med kommunens bostadsförsörjningsprogram ska 
1/3 av bostäderna utgöra hyresrätter och resterande bostäder får upplåtas som bostadsrätt. I 
gatuplan ska utrymmen för butikslokaler finnas. Exploatören ska tillsammans med kommunen 
verka för att 60 trygghetsboenden skapas inom det markanvisade området, kooperativa 
hyresrätter godtas. Marköverlåtelsehandlingar ska tas fram parallellt med 
granskningshandlingen och godkännas av kommunfullmäktige innan själva detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. Marköverlåtelsen kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft.  
Detaljplanen är gulmarkerad på kartan 
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Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. Spekeröds handelsområde och verksamheter  
Stenungsunds kommun har genomfört en markanvisningsutlysning för verksamhetsmark för 
denna detaljplan. Syftet var att finna en lämplig exploatör som vill utveckla området i enlighet 
med planprogrammet.  
En exploatör har tilldelats marken och ett markanvisningsavtal har tecknats.  
 
Detaljplanen har antagits men Kommunfullmäktiges beslut blev överklagas den 6 juli 2020 till 
Mark- och miljödomstolen.  Mark- och miljödomstolen beslutade den 24 mars 2021 att upphäva 
Kommunfullmäktiges beslut. Kommunen har i sin tur överklagat beslutet till Mark-och 
miljööverdomstolen den 13 april 2021 men inte fått prövningstillstånd.  
Det har tagits beslut om ny planstart och planarbetet har upptagits på nytt.  Marköverlåtelsen 
kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Detaljplanen är rödmarkerad på kartan. 
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Bilaga 2 

Lista kommunala fastigheter med komplexa frågeställningar  
 

Anrås 1:50 
Fastigheten är belägen i Stora Höga. Se blå ring i kartans nedre högra del.  

 

Anrås 1:50 är belägen inom Stadsplan S80. Ändamålet för fastigheten är enligt detaljplanen 
Gemensamhetslokal för de boende, se karta 1 nedan. Gemensamhetslokalen är inte utbyggd. 

Huvudmannaskapet i detaljplanen beskrivs som att allmänna platser, GCM-vägar, gator och VA-
ledningar byggs i kommunal regi vilket innebär att kommunen är huvudman för allmänna platser. På 
kvartersmark ska husen uppföras genom ”självbyggeri” som planförfattaren uttrycker det. Det borde 
innebära att den som äger kvartersmarken utför och bekostar byggnationen. Utdrag ur planen finns 
nedan, se utdrag 1. 

Gemensamhetslokalen ska vara gemensam för bostäderna i området och ska betjäna flera bostadsgrupper 
och därför har den placerats i ett neutralt läge. Se utdrag 2. Gemensamhetslokalen ska vara till nytta för 
flera fastigheter men är belägen inom kvartersmark. Kommunen äger marken men är 
gemensamhetslokalen menad för allmänt ändamål eller endast för de bostadsgrupper som nämns i 
planen? Det finns inget enskilt huvudmannaskap som gör att en gemensamhetsanläggning kan tillskapas. 
Frågan är då vem som ska bygga och bekosta gemensamhetslokalen. 

Med gällande detaljplan kan marken endast användas för att bygga gemensamhetslokal och den är därför 
inte tillgänglig. Vill man hitta en lösning för att använda marken till det den är planlagd för behöver 
ansvarsfrågan för vem som bygger och bekostar det klargöras. Vill man göra marken tillgänglig för annat 
krävs en ny detaljplan som max skulle kunna ge 2 lämpliga bostadstomter. 

 

Dnr: KS2021/1064
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Karta 1, utdrag plankarta för S80 

 

Utdrag 1, sida 41/46 i akten för S80 

 

Utdrag 2, sid 29/46 i akten för S80 
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Jordhammar 3:7  
Fastigheten är belägen i Ödsmål, se rött område i kartan.  

 

Jordhammar 3:7 används till största delen för fritidsändamål. Större delen av fastigheten är belägen inom 
Riksintresse fritidsliv, se karta 1 nedan. Stenungsunds Ridklubb arrenderar ett område för parkering, bete 
och ridstigar. Bygdegillet Stenungsund arrenderar och sköter om marken, bryggan och de byggnader som 
finns på arrendestället. Se arrenden på karta 2 nedan. Mark som idag inte arrenderas ut används inte för 
något särskilt. Informell förfrågan har ställts om arrende på den ej använda marken men någon ansökan 
har ej inkommit. Användning och form kan inte fastställas för marken men på lång sikt skulle den kunna 
användas för bostadsändamål. Marken är inte utpekat i översiktsplan 2020. Bostäder behöver föregås av 
ny detaljplan. Marken kan därför användas för arrenden åt fritidsverksamheter och behållas som en 
framtida markreserv för bostäder. 
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Karta 1, fastigheten är röd markerad. Blå skraffering utgör Riksintresse för friluftsliv. 

 

Karta 2, fastigheten är rödmarkerad. Arrendena är skrafferade. Tillgänglig mark är markerad med blå ring. 
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Kleva 1:13  
Kleva 1:13 är belägen öster om Spekerödsmotet. Fastigheten är rödmarkerad i kartans övre högra hörn. 

 
Denna fastighet kallas ”Gamla vallen”, då Vallens IF tidigare arrenderat denna. Någon 
fotbollsverksamhet finns inte längre kvar på fastigheten. Spekeröds bygdegårdsförening och Spekeröds 
hembygdsförening arrenderar del av marken och har på den byggt 2 hembygdsgårdar samt parkering. De 
gamla fotbollsplanerna arrenderas ut till två verksamheter som bedriver hund verksamheter för träning 
och kurser. Arrendena för hund verksamheterna är kortvariga med anledning av de osäkra framtida 
planerna. Området är idag inte utpekat i Översiktsplan 2020 men är belägen nära tänkt etablering för 
Spekeröds by. Fastigheten skulle på sikt kunna lämpa sig för bostäder. Bostäder behöver dock föregås av 
ny detaljplan. Användning och form är svårt att fastslå men marken behöver behållas som den är och ses 
som en framtida markreserv för bostäder. 

Fastigheten är markerad med rött. Skrafferade områden markerar arrendena. 

 

 



 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2022-01-04

Sida 6 av 8

Nösnäs 1:85 

Nösnäs 1:85 är belägen i ett centralt läge vid Nösnäsmotet. 

 
Fastigheten är belägen inom Stadsplan S72 och innehar förutom allmän platsmark även byggrätt för 
handelsträdgårdsändamål som inte är bebyggd. För framtida ombyggnad av Nösnäsmotet kan del av 
marken behöva anspråkstas för trafikändamål. Fastigheten behöver därför behållas i kommunal ägo och 
ses som central markreserv för framtida trafikomläggning. Användning och form kan inte fastställas i 
nuläget. Ändrad användning behöver föregås av ny detaljplan. 

Utdrag ur S72 
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Söbacken 1:98 
Söbacken 1:98 är belägen i centrala delarna. Fastigheten är rödmarkerad med blå ring till höger i kartan. 

 

 

Fastigheten är belägen i stadsplan S53 och innehar byggrätt för bostadsändamål, sammanhängande hus. 
Hela fastigheten arrenderas ut till Brudhammars samfällighet som lekpark. Arrendet innefattar också 
skötsel av marken. Arrendeavtalet föregicks av beslut i tekniska utskottet den 30 april 2003, där 
förvaltningen föreslog att marken skulle säljas men i stället fick i uppdrag att upprätta arrendeavtal med 
Brudhammars samfällighet, då de lämnat in förfrågan om arrende. Handlingarna finns i LIS 2001/824. 

Marken är mycket blöt och man har upptäckt bestånd av den invasiva växten Parkslide. Någon 
utfartsrättighet finns ej. Med befintliga förhållanden är fastigheten svår att sälja som bostadsfastighet 
utan att markåtgärder utförs och utfartsrätt tillskapas. Marken skulle kunna säljas om intresse för den 
uppkommer men kan vara svår att sälja den på öppna marknaden i dess nuvarande skick och med 
anledning av arrendet. Om fastigheten behålls i kommunal ägo kan marken fortsättningsvis arrenderas ut 
så länge samfällighetsföreningen ser nytta av det. Någon annan användning och form är svår att fastslå. 
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Utdrag ur S53 med bestämmelser, Söbacken 1:98 
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Jessica Waller Till kommunstyrelsen 
Näringslivschef 
 
 
Remissvar - Göteborgs Stads program för besöksnäringen 2022-
2030 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar remissvar om Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022–2030. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har fått möjligheten att svara på remiss angående Göteborgs Stads 
förslag till program för besöksnäringens utveckling 2022–2030. Yttrandet ska ha inkommit 
till Göteborg & Co senast den 1 februari 2022. 
 
Destinationen Göteborg utgörs av Göteborgsregionens 13 kommuner. Göteborg har en central 
roll som drivkraft i destinationens besöksnäring. Programmet är Göteborgs Stads viljeyttring 
för att utveckla destinationens besöksnäring till 2030. Programmet ska fungera som ett 
verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser och visa riktningen för hur besöksnäringen 
kan ges förutsättningar att växa och utvecklas. Programmet ska främja en ökad samverkan 
över kommungränserna och ses som ett gemensamt inriktningsdokument för alla 13 
kommuner inom destinationen. Göteborg & Co ansvarar för att en gång per mandatperiod 
utvärdera programmet och uppfyllelsen av dess mål.  
 
Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 ska fungera som ett 
verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser och visa riktningen för hur besöksnäringen 
kan ges förutsättningar att växa och utvecklas. Programmet ska främja en ökad samverkan 
över kommungränserna och ses som ett gemensamt inriktningsdokument för alla 13 
kommuner inom destinationen. Programmet kopplas till flera styrande dokument inom 
Göteborgs Stad, däribland Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, som är förankrat i 
de 13 GR kommunerna. 
 
Programmet består av fem tvärgående strategier: 
 

• Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva upplevelser och reseanledningar 
• Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur 
• Möta utmaningar genom utvecklad samverkan 
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• Stärka samspelet mellan stadsutveckling och besöksnäring 
• Agera föregångare och möjliggöra innovation 

 
Strategierna ska bidra till programmets övergripande målbild, vilket är Hållbar destination 
2030, samt formulerade mål: 
 

• En välkomnande och inkluderande destination  
• En växande och välmående näring  
• En miljö- och klimatsmart destination 

 
Förvaltningens samlade bedömning av programmet är att det är väl bearbetat och tydligt, med 
klara mål och strategier. I förslag remissvar (2021-12-01) framförs bland annat följande 
synpunkter på programmet: 
 

• Det är ett tydligt fokus på hållbarhet utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, 
social och ekologisk och kopplas tydligt till Agenda 2030. 

 
• Det regionala perspektivet inom destination Göteborg belyses och är inkluderande, 

men skulle kunna förtydligas än mer i de olika perspektiven, strategierna samt som 
viktiga aktörer. 

 
• Trygghetsfrågan är ett ämne som blivit alltmer aktuellt och som skulle kunna belysas 

tydligare i programmet, då det påverkar attraktionskraften för en destination. 
 

• Det kan också uppstå eventuella målkonflikter, så som att vardagslivet för invånaren 
kan försvåras utifrån olika aspekter som inte bidrar till en hållbar destination. Exempel 
på detta är trängsel och att många besökare samtidigt söker sig till skyddsvärda 
naturområden och andra attraktiva platser.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 8 om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, nr 11 om 
Hållbara städer och samhällen, nr 12 om Hållbar konsumtion och produktion samt nr 17 om 
Genomförande och globalt partnerskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Remissvar förslag till Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 
2021-12-01 
Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 
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Bilaga 3. Fördjupningsmaterial Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 
2022–2030 
Missiv 2021-10-04 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Marcus Starcke Jessica Waller 
Sektorchef Näringslivschef 
 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
Diarium.gbg-co@goteborg.com 

 



 

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030, remissmall 1 (2) 
  
   

 

Nämnd/styrelse/råd/myndighet/ 
organisation Stenungsunds kommun 

 

Besvaras av alla remissinstanser 
Frågeområde Kommentar/bedömning 

Övergripande synpunkter på 
programmets innehåll och struktur. 

 

Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022-2030 är väl bearbetat och tydligt med 
klara mål och strategier. 
Det regionala perspektivet inom destinationen 
Göteborg belyses och är inkluderande, men skulle 
kunna förtydligas än mer i de olika perspektiven, 
strategierna samt som viktiga aktörer. 
Det är ett tydligt fokus på hållbarhet utifrån de tre 
hållbarhetsperspektiven ekonomisk, social och 
ekologisk och kopplas tydligt till Agenda 2030. 
 

Eventuella förändringar eller tillägg av 
förslaget som anses nödvändiga ur 
verksamhetens/organisationens 
perspektiv. 

 

Vid perspektiven är det önskvärt med indikatorer på 
destinationsnivå där så är möjligt, eftersom detta ska 
ses som ett gemensamt inriktningsdokument för alla 
13 kommuner inom destinationen. 

Perspektiv: Leva, mål 1. Besöksnäringen tillför 
mervärde för invånarna.  

- Här är det önskvärt att även lägga till 
destination Göteborg vid beskrivningen av att 
ett rikt utbud av upplevelser skapar en levande 
stad samt stärker även Göteborgs attraktivitet 
som bostadsort, för att visa på att hela 
destinationen gynnas av detta mål. 

Mål 2. Antal arbetstillfällen i besöksnäringen ökar. 
- Önskar förtydligande om det är destination 

Göteborg som avses eller Göteborgs Stad, 
eftersom detta ska ses som ett gemensamt 
inriktningsdokument för alla 13 kommuner 
inom destinationen. 

Strategier 

Viktiga aktörer: även de 13 kommunerna inom 
destinationen kan vara viktiga aktörer som på olika sätt 
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bidrar till den övergripande målbilden och till de 
formulerade målen i strategierna. 

Strategi 1. Utveckla och skapa förutsättningar för 
fler attraktiva upplevelser och reseanledningar. 

För att öka rörligheten mellan olika delar av 
destinationen anges att mindre evenemang utanför 
stadens centrala delar kan skapa ökat intresse och 
nyfikenhet hos både besökare och invånare. 

Det arrangeras olika typer och olika storlekar av 
evenemang utanför stadens centrala delar, så önskvärt 
är att ta bort ordet mindre i meningen. 

Trygghetsfrågan är ett ämne som blivit allt mer aktuellt 
och som skulle kunna belysas tydligare i programmet, 
då det är påverkar attraktionskraften för en destination. 

Eventuella målkonflikter. 

 

Att det blir fler besökare till en destination kan bidra till 
målkonflikter så som att vardagslivet för invånaren kan 
försvåras utifrån olika aspekter, exempelvis trängsel, 
högre priser mm. Även att många besökare samtidigt 
söker sig skyddsvärda naturområden och andra 
attraktiva platser kan bidra till målkonflikter som inte 
bidrar till en hållbar destination. 

Om målen tydliggör riktningen för 
stadens gemensamma insatser. 

 

 

Om strategierna bedöms leda till 
måluppfyllelse. 

 

Strategierna är välformulerade och bedöms leda till 
måluppfyllelsen om genomförs.  

 

Besvaras av nämnder/styrelser som i programmet omnämns som ”viktiga 
aktörer” 
Frågeområde Kommentar/bedömning 
Om ni upplever att er organisation är 
omnämnd inom relevant område och i 
rimlig omfattning. 

 

 

Om ni ser ytterligare kopplingar till 
strategier och målsättningar i stadens 
styrande dokument och/eller den egna 
organisationens uppdrag som inte fullt 
omhändertas i nuvarande förslag. 

 

 



   
 

   
 

 

Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 
2022–2030 

Hållbar destination 2030  
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt 
sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det 
och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, 
kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av 
förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi 
inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 

 

Dokumentnamn: Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 
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Inledning 
Syftet med detta program 
Destinationen Göteborg utgörs av Göteborgsregionens 13 kommuner. Göteborg har en central 
roll som drivkraft i destinationens besöksnäring. Detta program är Göteborgs Stads viljeyttring 
för att utveckla destinationens besöksnäring till 2030.  

Programmet ska fungera som ett verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser och visa 
riktningen för hur besöksnäringen kan ges förutsättningar att växa och utvecklas. Programmet 
ska främja en ökad samverkan över kommungränserna och ses som ett gemensamt 
inriktningsdokument för alla 13 kommuner inom destinationen. 

Vem omfattas av programmet 
Programmet gäller för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Programmet gäller för 
perioden 2022 till 2030.  

Bakgrund 
Göteborgs kommunfullmäktige antog 2018-02-22 Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling fram till 2030. Göteborg & Co styrelse har i uppdrag att, i nära 
samverkan med berörda nämnder och styrelser, initiera och leda arbetet med att förverkliga och 
implementera programmet. Göteborg & Co uppdrogs också att utveckla handlingsplaner samt 
att en gång per mandatperiod utvärdera programmet och vid behov föreslå anpassningar och 
förändringar. 

Koppling till andra styrande dokument 
Göteborgs Stads budget är överordnad alla andra styrande dokument. Förutsättningarna för 
besöksnäringens utveckling är beroende av många av stadens verksamheter. De delar som 
Göteborgs Stad kan påverka och bidra till, omfattar fler aspekter än de som omhändertas i detta 
programs strategier. Ett exempel är området kompetensförsörjning, en av besöksnäringens stora 
utmaningar. Kompetensförsörjning är ett strategiskt område i Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035 och besöksnäringens behov omfattas av för det 
programmet framtagen handlingsplan.  

Nedan visas ett urval av styrande dokument inom Göteborgs Stad som besöksnärings-
programmet huvudsakligen relaterar till. En mer detaljerad beskrivning av hur programmets 
strategier kopplas till andra styrande dokument finns i bilaga 1, kapitel 6.  

• Översiktsplan för Göteborgs Stad1 
• Strategi för utbyggnadsplanering 
• Grönstrategi för en tät och grön stad 
• Trafikstrategin för en nära storstad 
• Cykelprogram för en nära storstad  
• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
• Göteborgs Stads friluftsprogram 

 
1 Förslag till ny Översiktsplan väntas beslutas under våren 2022 
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• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 
• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
• Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 
• Göteborgs Stads plan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
• Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 
• Göteborgs Stads handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 
• Kulturprogram för Göteborgs Stad 
• Göteborgs Stads innovationsprogram  
• Utvecklad Jubileumsplan 2021–2023 
• Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation 
• Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 

 

De styrande dokument som programmet har kopplingar till innehåller sammantaget ett stort 
antal mål. Potentiella målkonflikter mellan detta program och övriga styrande dokument 
omhändertas inom ramen för det efterföljande arbetet med utveckling och utarbetande av 
handlingsplaner. Förutom Göteborgs Stads styrande dokument förhåller sig programmet till 
strategier och styrdokument på nationell och regional nivå.  
 

• Nationell strategi för svensk besöksnäring, Näringsdepartementet2 
• Göteborgsregionens strategi “Hållbar tillväxt 2030” 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

Stödjande dokument 
Förutom styrdokument finns internationella och nationella publikationer, rapporter, projekt och 
utredningar som på olika sätt har bäring på programmet och kan ge fördjupad kunskap om 
besöksnäringen.  

• Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling 
• Mot en mer hållbar besöksnäring, Tillväxtverket, 2019 

Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, 
SOU 2017:95 

• Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang, utlysning från Tillväxtverket 
2021 

• European Capital of Smart Tourism 
• Global Destination Sustainability Index 
• Göteborgs Hotellrapport 2021, Annordia AB 
• Vägar till hållbar tillväxt – en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige, 

Handelshögskolan Göteborgs Universitet 2021 
 

Genomförande av detta program 
Göteborg & Co har i uppdrag att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och 
Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling i Västra Götalandsregionen. 
Göteborgs Stads nämnder och styrelser har en viktig roll och ansvar inom ramen för de 
sammanhang och verksamheter som staden själv råder över. För att nå måluppfyllelse i 

 
2 Under beredning, väntas offentliggöras under 2021 
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programmet är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, samtliga 
GR-kommuner, andra städer och aktörer en förutsättning.  

Göteborg & Co ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och 
implementera Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030. Bolagets 
roll är att leda och koordinera arbetet inom och mellan programmets fem strategier. Arbetet sker 
gemensamt i nära samverkan med berörda nämnder, styrelser och andra aktörer. Arbetet drivs 
utifrån programmets målbild, men kan variera i upplägg och metod utifrån egenskaper i 
respektive strategi. Det kan exempelvis handla om frågeställningar där ett etablerat arbete eller 
samarbete redan finns, medan andra områden är helt nya och där arbetet behöver byggas från 
grunden. Göteborg & Co stöttar nämnder och styrelser i att utveckla arbetet med programmets 
målsättningar i den ordinarie verksamheten, såväl som att i förekommande fall säkerställa 
framtagandet av handlingsplaner. 

I programmet identifieras nämnder och styrelser som har en särskild roll i respektive strategi. 
Nämnder och styrelser som benämns som “viktiga aktörer” är i olika grad särskilt berörda av, 
och råder över, områden som är centrala för strategins framdrift. Att vara utpekad som viktig 
aktör innebär att, utifrån sitt grunduppdrag, över tid aktivt delta i det gemensamma arbetet med 
programmet. 

 

Uppföljning av detta program 
Göteborg & Co ansvarar för att en gång per mandatperiod utvärdera programmet. I samband 
med denna utvärdering redovisas programmets måluppfyllelse.  
 
Programmet består av fem tvärgående strategier som bidrar till programmets övergripande 
målbild samt formulerade mål. Utifrån bolagets ansvar att leda och driva arbetet med 
programmet samlar Göteborg & Co, vid behov, in information till programmets indikatorer och 
begär underlag från stadens verksamheter.  
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För en växande och välmående 
destination 
 
Turism och besöksnäring – begrepp och sammanhang 
Begreppen turism och besöksnäring blandas ofta ihop. Detta kan förklaras av att turism finns 
tydligare definierat, medan besöksnäring är betydligt svårare att definiera och avgränsa. FN-
organet UNWTO definierar turism som människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning, för kortare tid än ett år. Vistelsens syfte ska vara fritid, 
affärer eller annat.3  
 
För begreppet besöksnäring finns ingen enskild vedertagen definition, utan organisationer och 
destinationer väljer att uttrycka sig något olika. Inom destinationen Göteborg jämförs 
besöksnäringen med ett ekosystem, för att förklara dess sammanhang och strukturer. En 
beskrivning och illustration av ekosystemet finns i bilaga 1, kapitel 2. Så, att definiera begreppet 
besöksnäring är svårt, men det finns tydliga skillnader från begreppet turism. Besöksnäringen 
definieras generellt inte utifrån vem kunden är, utan utifrån vad kunden erbjuds – det vill säga 
upplevelser. Besöksnäringens ekosystem omfattar såväl olika upplevelser som den infrastruktur 
som möjliggör för människor att ta del av upplevelser, så som tåg, kollektivtrafik, hotell, arenor 
och anläggningar. Därtill kommer leverantörer och arrangörer som paketerar upplevelserna och 
utvecklar bokningssystem som gör det enkelt för konsumenter att ta del av utbudet. I detta 
ekosystem är alla viktiga för helheten. En annan skillnad mellan begreppen är att även invånare 
är en viktig målgrupp för besöksnäringen, då de nyttjar och bidrar till ekosystemet lika väl som 
turister.  

Besöksnäringen ingår även i det allt oftare förekommande och något vidare begrepp som kallas 
upplevelseindustrin. Begreppet omfattar en lång rad branscher som på olika sätt bidrar till att 
skapa och iscensätta upplevelser, där upplevelsen fungerar som en stärkande del av, eller för, en 
produkt eller ett varumärke4. 
 
I den globala ekonomin är besöksnäringen en basnäring för städer, regioner och nationer. Synen 
på besöksnäringen har förändrats och näringen har en allt tydligare roll i samhällsutvecklingen 
vad gäller att bidra till hållbar tillväxt, nya arbetstillfällen, utveckling av en större och mer 
attraktiv infrastruktur och ökad livskvalitet för invånarna. Möjligheterna finns framförallt i 
storstadsregioner som har den infrastruktur, attraktivitet, tillgänglighet och utbud med 
produkter/tjänster som krävs för att stå ut i konkurrensen.5 
 
Göteborg - en destination i utveckling 
Destinationen Göteborg består av samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen. Destinationens 
besöksnäring har under flera decennier visat stabil tillväxt och fungerat som en hävstång för 
kommunernas utveckling inom hållbarhet, internationella relationer, utbildning, sysselsättning, 
näringslivsutveckling, kulturliv och integration6. Göteborg vill fortsätta att växa som destination 

 
3 UNWTO www.unwto.org 
4 Vägar till hållbar tillväxt – en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige, 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 2021 
5 UNWTO www.unwto.org 
6 Bilaga 1 

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
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och utveckla ett levande utbud av kultur, nöjen och fritidsaktiviteter som höjer livskvaliteten 
både för besökare, företagare och invånare. En attraktiv destination bidrar till ett samhälle där 
alla kan känna sig välkomna och inkluderade. Möjligheten till en rik fritid och socialt umgänge 
med mycket att uppleva gör staden intressant att besöka, studera i, arbeta i eller etablera sig på. 
Samtidigt attraherar stora vetenskapliga möten beslutsfattare, talang och spetskompetens och 
utvecklar forskning och akademi. Detta utgör grogrunden för besöksnäringens tillväxt. 

Detta program ska stötta destinationens utveckling med sikte på en stark och hållbar tillväxt 
fram till år 2030. Utveckling av destinationen förutsätter en stark samverkan mellan offentliga 
verksamheter på såväl kommunal som regional nivå, näringsliv, ideella organisationer, akademi 
och invånare. Att genom en gränsöverskridande samverkan se till hela destinationens 
gemensamma bästa har varit en del av Göteborgs framgång som destination. 

Göteborgs Stads rådighet över besöksnäringen i Göteborg 
Göteborgs Stad råder i olika utsträckning över viktiga delar av destinationens besöksnäring. 
Genom att själv äga resurser som bidrar till besöksnäringen, genom att bedriva 
näringsverksamhet i stadens regi och genom att styra över samhällsutvecklande processer. 
Stadens nämnder och styrelser gör det möjligt för andra aktörer att utveckla verksamheter och 
företag och bidra med kreativa och innovativa lösningar. Därmed är alla en del av en helhet som 
utgör destinationens attraktivitet. 

  

Besöksnäringens utmaningar och möjligheter  
Precis som andra näringar behöver besöksnäringen anpassa sig till trender som på olika sätt 
påverkar konsumenters behov och beteenden.  

Dessa förändringar och förflyttningar påverkar besöksnäringens grundläggande strukturer och 
innebär såväl nya utmaningar som nya möjligheter, för besöksnäringens hela ekosystem. 
Utvecklingen av nya reseanledningar och anpassning till trender och förändring är en 
nyckelfråga för att destinationen ska vara attraktiv och valbar, hela året om. 

Det globala utbrottet av coronaviruset covid-19 under 2020 har givit tydliga och allvarliga 
effekter på besöksnäringen över hela världen. En av effekterna har varit att redan tidigare kända 
trender som hemester, e-handel och utvecklingen av digitala upplevelser och möten förstärkts 
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och accelererats. Under coronapandemin har affärsresandet minskat kraftigt, vilket bidrar till ett 
större fokus på privatsegmentet.  

Digitalisering  
Konsumenter har en hög förväntan på både enskilda aktörers och en destinations digitala 
närvaro och service. Från det att kunden gör sin bokning till realtidsinfo om köer på besöksmål, 
lediga parkeringsplatser och aktuell information dygnet runt, såsom tips på väderanpassade 
aktiviteter eller pågående evenemang.  

En mycket snabb utveckling av digitala arbetssätt och verktyg, i kombination med 
coronapandemin, har lett till ett minskat affärsresande i hela världen. Osäkerheten kring 
affärsresandets återhämtning till tidigare nivåer är stor.   

För näringens aktörer handlar det om att i större utsträckning erbjuda digitala lösningar som ett 
komplement till de fysiska vilket kräver nya samarbetspartners och intern kompetensutveckling 
för att vara uppdaterad. Nya tekniska lösningar som möjliggör interaktiva hybridupplevelser 
väntas ständigt introduceras på marknaden. Hybridformatet innebär att det finns en livehändelse 
med deltagare både fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var man är7. 
Det är samtidigt viktigt att inte bara se denna utveckling som ett hot mot den fysiska 
besöksnäringen, utan som en möjlighet att nå ut till fler målgrupper och hitta nya intäktskällor. 
En medvetenhet bör finnas om att det kan komma att ske ett maktskifte från de traditionella 
evenemangs- och mötesarrangörerna till digitala plattformar som tillhandahåller och sprider 
upplevelser.  

Hållbar destinationsutveckling  
Ett hållbart förhållningssätt inom destinationsutveckling skapar värden tillbaka till destinationen 
och dess invånare. Göteborgs Stads arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 bygger på 
ett aktivt deltagande från såväl näringsliv som offentlig verksamhet för att gemensamt nå de 
lokala och globala mål som är kopplade till de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk 
och ekologisk.  

Människors ökade medvetenhet kring den egna konsumtionens klimatavtryck kan komma att 
leda till färre långväga resor, vilket öppnar för ökad konsumtion av upplevelser på nära håll. 
Medvetenheten leder också till konsumenters ökade förväntningar på hållbara alternativ 
gällande exempelvis boende, transport och hållbara upplevelser, sett ur alla tre 
hållbarhetsdimensioner.  

Internationellt diskuteras just nu metoder att utvärdera och mäta värde och effekter av 
besöksnäringens hållbara utveckling och destinationers framgång utifrån kriterier för hållbarhet.   

Delningsekonomi  
Upplevelser och tjänster utgör en växande andel av hushållens konsumtion. Önskan om att 
utnyttja tillgångar mer optimalt driver på utvecklingen inom delningsekonomin. Inom 
besöksnäringen märks detta genom användarvänliga digitala plattformar för att boka privat 
boende, transporter, upplevelser med mera.  

Detta innebär till viss del ökad konkurrens för destinationens kommersiella aktörer som får se 
en del av intäkterna gå till förmedlare av dessa tjänster. Samtidigt möjliggörs en ökad kapacitet 
för destinationen som helhet under högsäsong och i samband med större evenemang då 

 
7 Hybridupplevelser för evenemang och möten, Göteborg & Co 
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exempelvis hotell ofta är fullbelagda. Det gör också att näringens aktörer får möjlighet att locka 
fler, även mer priskänsliga besökare.    

Nya målgrupper, reseanledningar och beteenden  
Till följd av coronapandemins utbrott i början av 2020 syns en ökad medvetenhet bland 
besökare kring smittorisker samt högre krav på hälsa och hygien vid till exempel resor och 
evenemangsbesök, jämfört med tiden före pandemin. Ett förändrat köpbeteende syns också, då 
många har vant sig vid att planera med kort varsel, vilket påverkar framförhållningen vid 
köpbeslut och bokning, samt att förväntningarna har höjts på generösa avbokningsvillkor hos 
arrangörer. Fler har fått upp ögonen för hemester och semester i närregionen.  Intresset för och 
utbudet av naturupplevelser har ökat kraftigt varför destinationer, särskilt storstadsregioner, 
behöver bredda sitt utbud både i form av paketering och genom kommunikation. Även 
utvecklingen mot ett minskat affärsresande kommer att kräva ett förstärkt fokus på 
privatsegmentet och ett utökat utbud av reseanledningar under andra tider än traditionella 
semestersäsonger som sommaren, skollov och helger. 

Agenda 2030 och destinationens utveckling 
FN:s globala hållbarhetsmål växer som ett betydelsefullt gemensamt ramverk för att uppnå ett 
långsiktigt hållbart samhälle, både på global och lokal nivå. I de 17 mål som utgör Agenda 2030 
integreras de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk. Målen är odelbara 
och på olika sätt beroende av, och direkt kopplade till, varandra. Det innebär att de kan påverka, 
förstärka eller stå i konflikt med varandra.   

Destinationens utveckling utifrån programmets målbild och strategier innebär både positiva 
effekter och ett ökat tryck på samhälle och miljö. Utgångspunkten för programmet är att bidra 
med största möjliga positiva påverkan och samtidigt verka för att minimera de negativa 
effekterna. Genomförandet av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 
2030 har som ambition att hantera båda perspektiven samt på olika sätt, direkt och indirekt, 
bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030. Samverkan är en viktig utgångspunkt för de globala 
hållbarhetsmålen. Stadens rådighet att på egen hand styra utvecklingen är i många fall 
begränsad. Destinationens utveckling bygger på att dess aktörer verkar i samma riktning. På så 
sätt skapas förutsättningar för en högre påverkansgrad, vilket också borgar för större möjlighet 
att bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030 och nå programmets målbild om att vara en hållbar 
destination 2030. Programmets mål och strategier bidrar framför allt till följande mål:  
 
 
 
 
 
 
 
Programmet bidrar indirekt till ytterligare fyra mål. Dessa mål är, liksom ovan mål, kritiska för 
programmets genomförande men där det huvudsakliga bidraget sker genom, och i samverkan 
med, andra program och planer i staden.  
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Målbild, mål och strategier för en 
hållbar destination 
Göteborg är en hållbar stad öppen för världen. Destinationen Göteborg ska vara välkomnande 
och inkluderande där varje människa kan känna sig trygg och respekterad. Besöksnäringen är 
beroende av invånarnas välmående och acceptans, av en hälsosam livsmiljö och naturens 
tjänster. Arbetet med hållbar destinationsutveckling ska ge förutsättningar för många olika typer 
av ekonomiskt stabila verksamheter och bidra till tillväxt. Befintliga aktörer ska kunna se 
möjligheter, nya etableringar ska välkomnas och innovationer ska uppmuntras. Såväl fysiska 
som digitala aktörer är viktiga för besöksnäringens framtid. 

Internationellt är destinationen Göteborg en föregångare inom hållbar destinationsutveckling. 
Exempelvis har Göteborg under fyra år i rad (2016–2019) rankats som världens mest hållbara 
destination i Global Destinations Sustainability Index. 2021 utsåg Lonely Planet Göteborg till 
den bästa, hållbara staden i världen att besöka. Denna ledande position är hårt konkurrensutsatt 
från flera destinationer, främst i Europa. Städer som Köpenhamn, Zürich, Glasgow och Sydney 
har uttalat höga ambitioner och utmanar Göteborg.  

Destinationen Göteborg strävar mot att ständigt ligga i framkant inom destinationsutveckling för 
att bli en mer hållbar och robust destination med ett vitalt näringsliv. Den globala 
coronapandemin har ytterligare tydliggjort vikten av att destinationer kombinerar flexibla 
processer med långsiktiga strategier för att på ett framgångsrikt sätt möta besöksnäringens 
utmaningar och möjligheter.  

 
Mot bakgrund av många års framgångsrikt arbete samt nyvunna kunskaper och insikter, har en 
övergripande målbild för destinationen Göteborgs arbete med besöksnäringens utveckling 
formulerats. Målbilden innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors 
och livsmiljöers utveckling. Det är utmanande och ambitiöst. 
 

Programmets målbild: hållbar destination 2030 
 
“Destinationen Göteborg välkomnar och inkluderar. De som bor här trivs och besökaren vill 
komma tillbaka. Både invånare och besökare är medskapare i upplevelserna som destinationen 
erbjuder. Upplevelser finns året runt, i såväl naturens lugn som stadens puls. Här mår 
näringslivet gott, tänker nytt och tar ansvar. Jobbmöjligheterna i besöksnäringen är många och 
arbetsvillkoren schyssta. Vi jobbar miljösmart och resurseffektivt för ett klimatavtryck nära 
noll.  

Destinationen Göteborg växer med staden, regionen och näringslivet i en global värld. Det 
gemensamma målet är att utveckla en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Med 
omtanke om människor och miljö. “ 

Programmets målbild har tre huvudinriktningar som beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna - social, 
ekonomisk och ekologisk. 

• En välkomnande och inkluderande destination som erbjuder något för var och en och 
där alla får ett respektfullt bemötande.  

• En växande och välmående näring som skapar arbetstillfällen till följd av en ökad 
efterfrågan.   

• En miljö- och klimatsmart destination där näringens aktörer tar hänsyn till miljön i 
hela sin verksamhet samtidigt som besökarnas klimatavtryck är nära noll. 
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Dessa huvudinriktningar delas i sin tur upp efter tre perspektiv; besöka, leva och verka. 

Besöka  En besökare kan komma från staden, närregionen eller vara hitrest som turist.  

Leva  En invånare bor i någon av de 13 kommunerna. Perspektivet inkluderar även 
destinationens attraktivitet som bostads- och studieort.  

Verka En näringslivsaktör kan agera inom besöksnäringen eller tillhöra övrigt näringsliv 
på destinationen.  

Inom varje perspektiv bryts målbilden ned i mätbara mål där hänsyn tagits till de tre 
hållbarhetsdimensionerna. För respektive mål finns indikatorer, där nuläge och målvärde anges. 
Förutom målbild och mål innehåller programmet fem tvärgående strategier. Arbetet i 
strategierna relaterar och bidrar på olika sätt till de tre perspektiven och dess mål.  
 

Sammanfattande bild över programmets perspektiv, mål och strategier 
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Programmets mål och indikatorer 
Nedan presenteras programmets mål och indikatorer, med nuläge och målvärde. Indikatorernas 
nuläge utgår från 2019, vilket är att betrakta som ett normalår för besöksnäringen. För flera 
indikatorer anges därtill även ett referensvärde för 2020 för att synliggöra coronapandemins 
effekt. I de fall data inte funnits tillgänglig via interna eller externa källor har undersökningar 
genomförts för att fastställa ett nuläge. Dessa undersökningar är genomförda under 
sommaren/hösten 2021. 
 
Givet den osäkerhet som under 2021 råder kring besöksnäringens återhämtning efter 
coronapandemin har utgångspunkten vid målsättning av flera av de utvalda indikatorerna varit 
att initialt återgå till den nivå som noterades 2019. Då bilden klarnar över återhämtningen, 
specifikt för affärsresandet och det långväga resandet, planeras målen att ses över för att 
eventuellt revideras. Göteborgs Stads tidigare uttryckta ambition om en fördubbling av antalet 
kommersiella gästnätter (basår 2015: 4,5 miljoner) kvarstår. Tidshorisonten för en sådan 
potentiell fördubbling är beroende av återhämtningstakten och utvecklingen av efterfrågan och 
kommer därför att utvärderas i nästa revidering. 
 
Fördjupningsmaterial kring indikatorerna återfinns i bilaga 1, kapitel 4. I bilagan redogörs för de 
undersökningar och källor som ligger till grund för indikatorernas nuläge, utvecklade 
resonemang kopplade till respektive mål samt definitioner av vissa av de begrepp som används. 

Perspektiv: Besöka 
   

1. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg  
 
Destinationen Göteborg är en välkomnande och inkluderande destination där varje besökare ska 
känna sig trygg och trivas. Anledningen till att destinationen Göteborg väljs varierar mellan 
olika besökare. Därför är det viktigt att destinationen erbjuder något för alla smaker och 
intressen oavsett vem besökaren är och vilka förutsättningar besökaren har. För att alla ska 
kunna ta del av upplevelseutbudet och känna sig inkluderade behövs även god tillgång till 
anpassad information om destinationens samlade utbud av upplevelser och tjänster. 
 

Indikatorer Nuläge Målvärde  
NPS besökare* 2021: 36 

 

2025: 40 

2030: 46 
Besökarindex** 2021: 80 2025: 82 

2030: 84 
*NPS = Net Promotor Score. Ett mått som mäter rekommendationsgrad och nöjdhet i målgruppen. 
Värdet kan sträcka sig från -100 (lägst) till 100 (högst). Besökarna har fått svara för om de kan 
rekommendera andra att besöka destinationen. Källa: Besökarundersökning. 
** Besökarindex är ett sammanvägt mått baserat på svenska besökares känsla av trygghet på 
destinationen, attraktiviteten i utbudet, tillgången på information samt det upplevda bemötandet under 
vistelsen. Värdet kan sträcka sig från -100 (lägst) till 100 (högst). Källa: Besökarundersökning. 
 

2. Besökarna gör hållbara val och den totala klimatpåverkan minskar   
 

Transporten till och från destinationen utgör ofta det största klimatavtrycket i samband med en 
resa. Ett sätt att skapa tillväxt i näringen, utan att öka antalet transporter till destinationen är 
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därför att öka vistelselängden för tillresande besökare. När besökare stannar längre på 
destinationen konsumerar de mer av destinationens utbud samtidigt som befintlig infrastruktur 
utnyttjas mer effektivt. På detta sätt möjliggörs ekonomisk tillväxt i näringen, utan att det 
nödvändigtvis leder till fler transporter. Detta gäller särskilt för långväga resenärer. Ett annat 
sätt att minska klimatavtrycket till följd av besökarnas transporter är att i högre utsträckning 
vända sig till inhemska besökare och besökare från närregionen som inte behöver göra en lika 
lång resa för att ta sig till destinationen Göteborg.   
 
Vid resa till en hållbar destination ska det även finnas förutsättningar att göra klimatsmarta 
konsumtionsval och ta del av hållbara upplevelser väl på plats. Det förutsätter dels ett 
hållbarhetsengagemang hos näringens aktörer, dels att hållbara alternativ tydligt kommuniceras 
för att uppmuntra besökaren att konsumera hållbart under hela sin vistelse. Det kan till exempel 
handla om att övernatta på ett miljöcertifierat hotell, äta på restauranger som serverar 
lokalproducerad ekologisk mat eller delta på hållbarhetsprofilerade evenemang.  
 

Indikatorer Nuläge Målvärde  
Genomsnittlig vistelselängd på 
kommersiella boendeanläggningar* 

2019: 1,66 nätter 
 2020: 1,66 nätter  

2025: 1,69 nätter  
2030: 1,71 nätter  

Antal inhemska gästnätter på 
kommersiella boendeanläggningar* 

2019: 3,6 miljoner 
2020: 2,1 miljoner 

2025: 4 miljoner 

2030: Årlig tillväxt från 2025 
Andel besökare som upplever 
Göteborgsregionen som en hållbar 
destination ** 

2021: 57% 

 

2025: 65% 

2030: 70% 

* Källa: SCB Inkvarteringsstatistik. 
** Källa: Besökarundersökning. 
 

3. Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt  
 
En attraktiv destination behöver kunna erbjuda ett varierat utbud av reseanledningar året runt. 
På så sätt ökar destinationens attraktivitet även under lågsäsong. Att arrangera evenemang och 
möten så som konserter, vetenskapliga kongresser och mässor är ett effektivt sätt att driva 
besöksströmmar till destinationen året runt. Med ett rikt utbud av reseanledningar ökar 
möjligheterna att locka såväl privat- som affärsresenärer att besöka destinationen samt att få 
dem att förlänga sitt besök, exempelvis genom att kombinera olika typer av upplevelser under 
vistelsen. Genom att jämna ut besöksvolymerna över året skapas även bättre möjligheter till god 
lönsamhet hos näringens företag, vilket i förlängningen leder till fler arbetstillfällen på 
helårsbasis. 
 

Indikatorer Nuläge Målvärde 
Antal gästnätter på kommersiella 
boendeanläggningar utanför högsäsong*  

2019: 3,3 miljoner 

2020: 1,8 miljoner 

2025: 3,3 miljoner 

2030: Årlig tillväxt från 2025 
Antal evenemang utanför högsäsong** 2019: 37  

2020: 9  
2025: 37  
2030: Årlig ökning från 2025 

Antal möten utanför högsäsong** 2019: 40 
2020: 5 

2025: 40  
2030: Årlig ökning från 2025 

* Källa: SCB Inkvarteringsstatistik.  
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**Avser perioden januari t.o.m. maj samt september t.o.m. december, dvs. utanför högsäsongsmånaderna 
juni, juli och augusti. För definition av vilka möten och evenemang som ingår i sammanställningen, se 
bilaga 1, kapitel 4. Källa: Göteborg & Co/Gothenburg Convention Bureau. 

 

Perspektiv: Leva  
  

1. Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna  
 

Destinationen Göteborgs viktigaste ambassadörer är de egna invånarna. Besöksnäringen ska i 
sin tur verka för att tillföra mervärde och livskvalitet för de som bor på destinationen. De egna 
invånarna står ofta för en betydande andel av besöken på exempelvis museum, restauranger och 
kulturscener och är därför en viktig del i att skapa omsättning och lönsamhet hos 
besöksnäringsföretagen på destinationen. Ett rikt utbud av upplevelser inom bland annat kultur, 
nöjen och aktiviteter skapar en levande stad och tillför värde för invånarna. Det stärker även 
Göteborgs attraktivitet som bostadsort.  
  

Indikatorer Nuläge Målvärde 
NPS* invånare  2021: 54 

 
2025: 57 
2030: 60 

Andel invånare som anser att besöksnäringens utbud 
tillför värde för dem** 

2021: 87% 

 

2025: 88% 
2030: 90% 

*NPS = Net Promotor Score. Ett mått som mäter rekommendationsgrad och nöjdhet i målgruppen. 
Värdet kan sträcka sig från -100 (lägst) till 100 (högst). Invånarna har fått svara för om de kan 
rekommendera andra att besöka destinationen. Källa: Invånarundersökning. 
 ** Källa: Invånarundersökning. 

 
2. Antalet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar 

 
En växande besöksnäring bidrar med fler arbetstillfällen för invånarna. Besöksnäringen 
sysselsätter många människor och erbjuder i flera fall unga och utlandsfödda ett insteg på 
arbetsmarknaden. För att fler invånare ska kunna försörja sig på att arbeta i besöksnäringen är 
det viktigt att det finns arbetstillfällen under hela året.  
  

Indikatorer Nuläge Målvärde 
Antal anställda i besöksnäringsintensiva branscher* 2019: 29 200  

2020: 28 300 
Årlig ökning  

**Enligt utvalda SNI-koder, se förtydligande i bilaga 1, kapitel 4. Källa: Business Region Göteborg. 
 

Perspektiv: Verka  
  

1. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan  
  
En ekonomiskt hållbar destination kännetecknas av ett lokalt näringsliv med god lönsamhet som 
skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. En balans mellan efterfrågan och utbud 
uppnås genom att näringens aktörer driver efterfrågan genom nya reseanledningar, ökad 
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tillgänglighet samt ett stärkt destinationsvarumärke. Samtidigt bör etablerade och nya aktörer 
ges förutsättningar att utvecklas i ett näringslivsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och 
innovation. 
  
Under lång tid har gästnätter på kommersiella boendeanläggningar använts som det främsta 
måttet på besöksnäringens utveckling. I takt med att fler besökare önskar övernatta på andra 
sätt, exempelvis i privatuthyrda lägenheter, gästhamn eller på camping, finns behov att 
komplettera med nya mått för att mäta besöksnäringens tillväxt. Det är samtidigt viktigt att det 
kommersiella boendeutbudet fortsatt tillgodoser efterfrågan som kan fluktuera över säsonger 
och veckodagar.  
  
För hotell är beläggningsgraden (kapacitetsutnyttjande hotellrum) ett vedertaget mått på hur väl 
utbudet tillgodoser efterfrågan. En genomsnittlig årlig beläggningsgrad på över 70% på 
destinationsnivå har historiskt antytt att det under perioder råder kapacitetsbrist, dvs. att det inte 
finns tillräckligt antal lediga hotellbäddar i staden för att möta efterfrågan. En destination bör 
därför sträva efter att ha en genomsnittlig årlig beläggningsgrad strax under 70% för att på 
helårsnivå ha en god balans mellan utbud och efterfrågan på hotell.  
 
 
  

Indikatorer Nuläge Målvärde  
Antal gästnätter på kommersiella 
boendeanläggningar* 

2019: 5,1 miljoner 
2020: 2,5 miljoner  

2025: 5,1 miljoner 
2030: Årlig tillväxt från 
2025** 

Genomsnittlig beläggningsgrad på 
hotell i Göteborgs stad* 

2019: 72,5%  
2020: 36% 

2025: Strax under 70% 
2030: Strax under 70% 

Antal övernattningar på 
campingplatser* 

2019: 418 000 
2020: 220 000 

2025: 430 000 
2030: 460 000 

Antal övernattningar genomförda i 
privatuthyrda stugor och lägenheter 
via förmedlingssajter***  

2019: 277 000  2025: 300 000 
2030: 340 000 

Antal företag (arbetsställen) 
verksamma i besöksnäringsintensiva 
branscher**** 

2019: 11 500  
2020: 11 600  

Årlig ökning  

*Källa: SCB Inkvarteringsstatistik.  
** Att utvärdera i nästa revidering.  
*** Avser övernattningar i Eurostats definition av storstadsområde Göteborg, vilket inkluderar 
kommunerna Göteborg och Partille. Källa: Eurostat.  
**** Enligt utvalda SNI-koder, se förtydligande i bilaga 1, kapitel 4. Källa: Business Region Göteborg. 
   
 

2. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen  

Internationella möten, konferenser och evenemang stärker destinationens unika kompetenser 
och varumärke. Besöksnäringen bidrar också till näringsliv och akademi på destinationen 
genom ett brett utbud av hotell- och konferensmöjligheter, restaurang- och nöjesutbud. Genom 
att bidra till att stärka destinationens attraktionskraft spelar besöksnäringen en viktig roll för att 
skapa förutsättningar att locka talang, arbetskraft, forskning och investeringar till regionen.   
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Gränsöverskridande samarbeten mellan besöksnäring, offentlig verksamhet, näringsliv och 
akademi ger goda möjligheter att främja utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination. 
Strategisk och strukturerad samverkan dem emellan skapar också ytterligare möjligheter till 
varaktiga positiva samhällseffekter, vilket blir allt viktigare som konkurrensmedel. 

Indikatorer Nuläge Målvärde  
Näringslivet och akademins upplevelse 
av besöksnäringens förmåga att stärka 
regionens attraktionskraft 

(mätmetoder under 
utveckling, i samråd med 
BRG) 

2025:  
2030: 

 
3. Hållbarhetsarbete i världsklass  

Göteborg har en internationellt stark position inom hållbar destinationsutveckling. Framgången 
är ett resultat av ett engagerat och aktivt hållbarhetsarbete. Positionen bekräftas i den 
internationellt jämförande studien Global Destination Sustainability Index (GDSI) där Göteborg 
har varit i topp samtliga fyra år som rankingen genomförts. Indexet är ett viktigt verktyg i 
konkurrensen om internationella möten och evenemang. Verktyget speglar destinationens arbete 
med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner samt ledning, styrning och utveckling av 
destinationen.   
 
Destinationens hållbarhetsarbete förutsätter ett engagemang inom alla tre dimensionerna hos 
respektive aktör. Den globala klimatutmaningen påverkar besöksnäringen i stor omfattning och 
förväntningarna ökar på att näringslivet ska agera. Parallellt med denna utveckling riktas ökat 
fokus på företagens arbete med social hållbarhet. Att till exempel verka för och uppmana 
aktörer i besöksnäringen att ansluta sig till tredjepartsaktörers certifieringar driver hållbar 
utveckling i hela näringen. Givet de ambitioner som finns inom Göteborgs stad har 
destinationen goda förutsättningar för att bedriva ett hållbarhetsarbete i världsklass. 
 

Indikatorer Nuläge Målvärde 
GDSI hållbarhetsranking*  2019: #1  Årligen topp 3 placering 
Andel miljöcertifierade hotellrum** 2019: 95% 

2021: 91% 
2025: 96% 
2030: 98% 

Andel miljöcertifierade 
konferensanläggningar** 

2019: 100% 
2021: 100% 

2025: 100% 
2030: 100% 

* Källa: GDSI. 
 ** Källa: Göteborg & Co. 
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Strategier        
Stadens verksamheter har en viktig roll i att uppmuntra och skapa förutsättningar för näringens 
aktörer att stärka Göteborg som en hållbar destination. Göteborgs Stad har även möjlighet att 
främja utvecklingen genom att aktivt bidra inom ramen för de verksamheter och områden som 
staden råder över. Genom en nära samverkan och dialog med näringens företrädare, en aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsdelning får staden insikt i besöksnäringens utmaningar och 
möjligheter.  

Baserat på detta kan staden skapa förutsättningar för näringens aktörer och möjliggöra resan 
mot en hållbar destination 2030. För att tydliggöra hur målbilden ska nås har fem strategier 
formulerats. Strategierna är tvärgående och bidrar på olika sätt till såväl den övergripande 
målbilden som till de formulerade målen. Samverkan, digitalisering, kommunikation och 
innovation är centrala byggstenar och framgångsfaktorer i alla fem strategier. 

Strategi 1: Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva 
upplevelser och reseanledningar  
En framgångsrik besöksnäring bygger på förmågan att få fler att upptäcka och välja Göteborg. 
Det görs genom att uppmuntra och bidra till utvecklingen av hållbara kvalitativa upplevelser 
och produkter som stärker destinationens attraktivitet. Ett rikt och varierat utbud av exempelvis 
konst, kultur, mat, nöjen, handel och aktiviteter höjer livskvaliteten för invånarna och ökar 
regionens förmåga att attrahera nya invånare, ny kompetens, nya företagsetableringar, fler 
studenter och forskare.  

Hållbar destinationsutveckling innebär också att besöksströmmar balanseras genom ett levande 
och tillgängligt utbud året runt som ger tillresande fler anledningar att besöka nya platser, stanna 
längre och konsumera mer på destinationen. Destinationen Göteborg bör stärka och vårda sitt 
befintliga utbud, i kombination med att uppmuntra och möjliggöra utveckling av nya 
reseanledningar, koncept och affärsmodeller. Utvecklingen av reseanledningar under det som 
ligger utanför traditionella högsäsonger är en prioriterad fråga för att jämna ut besöksvolymerna 
under året och därmed bidra till en jämnare beläggning på exempelvis nuvarande och 
kommande arenor och anläggningar. Att arbeta aktivt med målgruppsanalys för att förstå 
potentialen i efterfrågan gör att destinationens utbud breddas och attraherar fler. Till exempel 
kan en inhemsk dagsbesökare omvandlas till en weekendbesökare och en internationell 
mötesdelegat kan stanna kvar på destinationen i privat syfte. Genom att jämna ut 
besöksvolymerna över året skapas även bättre möjligheter till god lönsamhet hos näringens 
företag, vilket i förlängningen leder till fler arbetstillfällen på helårsbasis. 

Det finns också stor potential i att öka rörligheten mellan olika delar av destinationen genom att 
synliggöra och marknadsföra lokala arrangemang. Mindre evenemang utanför stadens centrala 
delar kan skapa ökat intresse och nyfikenhet hos både besökare och invånare. På så sätt bidrar 
besöksnäringen till sociala värden som trygghet, inkludering och integration, då invånare får 
möjlighet att upptäcka andra platser och träffa nya människor.  

Destinationens utbud av naturupplevelser i parker, skärgården och grönområden ska vara 
tillgängligt för alla besökare och invånare. Samtidigt behöver 
naturupplevelser och kulturarv vårdas och omhändertas. Att bevaka och 



   
 

 

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 19 (24) 
   
   

balansera potentiellt överutnyttjande av platser är vitalt för en hållbar destinationsutveckling, 
som ska ske med omsorg om platsen och i takt med platsernas bärkraft och förmåga.  

Genom kommunikation har destinationens samtliga aktörer möjlighet att påverka besökaren till 
att göra hållbara konsumtionsval inför och under vistelsen. Stadens samverkan med 
besöksnäringens befintliga och nya aktörer i processerna med produkt- och konceptutveckling 
är därför en viktig komponent i ett långsiktigt hållbart perspektiv.   

Destinationen Göteborg har ett gott renommé som arrangör av möten och evenemang, och har 
genom åren varit värd för många av världens stora evenemang och prestigefulla möten. En 
viktig del i denna framgång har varit att arbeta med hållbarhet i fokus, i såväl värvningsfasen 
som vid genomförandet.   

Även de internationella och nationella årligen återkommande kultur- och idrottsevenemangen är 
en central del i destinationen Göteborgs attraktivitet och en motor för destinationens 
besöksnäring. Evenemang och möten används även ofta för att jämna ut besöksströmmarna över 
året och förlänga en säsong. För en stad eller en region kan evenemang och möten fungera som 
kommunikativa plattformar för stadsutveckling, för hållbarhetsambitioner, för 
samhällsutveckling och för kompetensutveckling. Allt fler destinationer världen över nyttjar 
värdet av evenemang och möten som drivkraft för samhällsutveckling, varför värvning av 
evenemang och möten sker i en allt hårdare internationell konkurrens.   

Offentliga aktörer kan genom engagemang och samverkan skapa förutsättningar för att 
attraktiva upplevelser och nya reseanledningar skapas i syfte att förbättra destinationens 
konkurrenskraft och bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:    

• Stödja och uppmuntra säsongsutjämning och etableringen av nya reseanledningar och 
besöksmål (fysiska, digitala och hybrida) samt att vårda de befintliga.   

• Bidra till att utveckla och stärka destinationens konkurrenskraft och förmåga att 
attrahera och genomföra hållbara möten och evenemang som förstärker och efterlämnar 
bestående värden för destinationen.   

• Stödja och uppmuntra destinationens evenemangs- och mötesarrangörer i deras 
utvecklings- och hållbarhetsarbete.   

• Fördjupa kunskapsinhämtningen gällande resmönster, drivkrafter och 
konsumtionsbeteende och medverka i utvecklingen av metoder och system för analys.  

• Stärka destinationens varumärke mot befintliga och nya målgrupper genom effektiv och 
aktiv kommunikation.   

Viktiga aktörer: Liseberg AB, Got Event AB, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, fastighetsnämnden, Business Region 
Göteborg AB, trafiknämnden, Göteborg & Co AB.  

Strategi 2: Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur  
En destinations infrastruktur utgörs av exempelvis arenor och anläggningar för möten, boende, 
kultur, idrott, handel, restauranger, aktivitetsytor, parker, vägar och transporter. Det innefattar 
också tillgång till natur, ren luft och rent vatten. Att investera i en välbalanserad och genomtänkt 
infrastruktur, med moderna och flexibla anläggningar och arenor, är en förutsättning för att 
Göteborg ska kunna möta en ökad och förändrad efterfrågan. Infrastrukturen som bygger och 
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omger Göteborg är således ett grundfundament för besöksnäringens hållbara tillväxt och en 
förutsättning för destinationens starka konkurrenskraft. 

God tillgänglighet till destinationen via land, hav och luft är grundläggande för att möjliggöra 
besök. Klimatpåverkan från olika transportmedel utgör en av besöksnäringens största 
utmaningar. Som offentlig aktör på en destination, finns möjligheter att stödja expansionen av 
hållbar infrastruktur. Det gör Göteborgs Stad till exempel genom att stödja och ställa krav på 
exempelvis transportaktörers, arenaägares eller konferensanläggningars hållbarhetsarbete.  
Göteborg Stad kan även stimulera utvecklingen av smart mobilitet och skapa incitament för 
hållbara resor, såväl till som på destinationen och inkludera besöksnäringens och besökarens 
perspektiv, i stadens och regionens arbete med omställning till ett fossilfritt transportsystem.  

Vidare är kollektivtrafiken inom destinationen en nyckelfråga för ett jämlikt utbud och likvärdig 
tillgänglighet, för såväl invånare som besökare. En välutvecklad kollektivtrafik på land och 
vatten bidrar till god mobilitet och framkomlighet som möjliggör för aktörer att etablera sig och 
för fler besökare och invånare att ta del av hela destinationens utbud. En nära samverkan mellan 
Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen kring utvecklingen av en hållbar och 
välfungerande kollektivtrafik är därför av stor vikt. 

Den digitala infrastrukturen tillgängliggör destinationen och binder samman destinationens 
utbud. Digitala plattformar möjliggör utvecklingen av nya intäktsmodeller för hybridupplevelser 
och digitala evenemang och tillgängliggör fysiskt otillgängliga upplevelser. En destinations 
digitala infrastruktur är även ett verktyg för att exempelvis förutse besöksströmmar, öka 
säkerheten och styra informationsflöden.  

Offentliga investeringar kan vid sidan om, eller i samverkan med, privata investeringar bidra till 
att utveckla destinationens attraktivitet och skapa förutsättningar för besöksnäringens utveckling 
och konkurrenskraft. Offentliga aktörer kan genom att beakta såväl medborgarnas som 
besöksnäringens behov genomföra samhällsnyttiga investeringar som både ökar livskvaliteten 
för medborgarna och skapar hållbar tillväxt inom besöksnäringen. 

Det gör Göteborgs Stad genom att:  

• Utveckla stadens utbud av arenor, scener och anläggningar för såväl idrott som kultur, 
för bredd och spets, för daglig verksamhet och enstaka eller återkommande evenemang 
och möten. 

• Stimulera och främja utvecklingen av hållbar infrastruktur och omställningen till 
hållbart resande.   

• Verka för att möta efterfrågan på nya hotellrum och andra kommersiella boendeformer 
som camping och gästhamnar.  

• Agera på regional och nationell nivå för att förbättra destinationens tillgänglighet främst 
via järnväg, men också via väg, vatten och flyg samt kollektivtrafik. 

• Stärka och utveckla destinationens digitala infrastruktur som en förutsättning för en 
attraktiv, konkurrenskraftig och smart destination.   

Viktiga aktörer: trafiknämnden, byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, park- och naturnämnden, Göteborgs Hamn AB, fastighetsnämnden, Higab AB, 
Göteborgs Stads Parkerings AB, miljö- och klimatnämnden, Business Region Göteborg AB, 
Got Event AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Spårvägar AB, Liseberg AB, Intraservice, 
Göteborg & Co AB. 
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Strategi 3: Möta utmaningar genom utvecklad samverkan 
I arbetet med hållbar destinationsutveckling finns det mycket att vinna på en utvecklad, 
tvärsektoriell och öppen samverkan mellan stadens verksamheter och övriga samhällsaktörer. 
Genom att involvera näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånare skapas gemensamma mål, 
känslor av tillhörighet och gemenskap, ökad tillit och framtidstro samtidigt som det ger 
synergieffekter och nytta för invånare och besökare. Genom en närmare dialog med invånare 
och besökare kan efterfrågan analyseras och effekter inom exempelvis tillgänglighet, utbud och 
kvalitet mätas. På så sätt ökar den gemensamma förståelsen för nytta, värde och 
utvecklingsbehov kopplat till destinationen. 

För att bredda delaktigheten och fördjupa kunskapen kring hur staden kan bidra till 
destinationens hållbara utveckling, behöver nämnder och styrelser i Göteborgs Stad på ett mer 
aktivt sätt samverka med varandra och med näringslivet, i besöksnäringsfrågor. Samverkan bör 
ske i såväl det dagliga arbetet som på en strategisk och långsiktig nivå. Samverkan ska omfatta 
och inkludera hela destinationen, det vill säga samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen och 
ska vila på begrepp som innovation, experimenterande och omställning.  

Göteborgs Stad har god erfarenhet av att utveckla nya gränsöverskridande samverkansformer 
genom exempelvis arbetet med Jämlik stad, Näringslivsstrategiska programmet och Göteborgs 
400-årsjubileum. Nya samverkansmodeller har initierats och nya nätverk har skapats över hela 
staden, där medborgare i olika åldersgrupper och med olika bakgrund, engagerats och bidragit 
till stadens utveckling. Utvecklingsarbetet även har skett över stadens organisatoriska gränser 
samt parallellt med andra strategiska utvecklingsprocesser. Med lärdomar och förhållningssätt 
hämtat från dessa processer kan en bredare, mer möjlighetsinriktad och öppen samverkan 
utvecklas inom destinationens besöksnäring.  En ökad samsyn mot ett gemensamt mål, är till 
nytta och värde för såväl invånare, besökare och näringslivets aktörer.  

För att främja besöksnäringens hållbara utveckling i Göteborg behöver den innovativa 
samverkan ytterligare utvecklas och fördjupas på såväl lokal, regional, nationell som 
internationell nivå.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:   

• Utveckla metoder för att stärka invånar- och lokalsamhällesperspektivet inom 
destinationsutveckling. 

• Förtydliga besöksnäringens och destinationsutvecklingens perspektiv i stadens nämnder 
och styrelser. 

• Utveckla och fördjupa samverkan över kommungränserna inom Göteborgsregionen.  
• Verka för ett öppet samverkansklimat, präglat av innovation och nytänkande, där nya 

och redan etablerade aktörer kan mötas i breda partnerskap. 
• Stärka destinationens närvaro och deltagande i strategiska samverkanssammanhang och 

utvecklingsprojekt i såväl offentlig som privat regi, nationellt och internationellt.   

Viktiga aktörer: Business Region Göteborg AB, byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, 
kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB, Göteborg & 
Co AB. 
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Strategi 4: Stärka samspelet mellan stadsutveckling och 
besöksnäring 
Göteborg befinner sig i det största utvecklingssprånget i modern tid och ska göra plats för 150 
000 nya invånare till 2035. Ur ett besöksnäringsperspektiv innebär en växande region ett allt 
större underlag för och utbud av handel, hotell, restauranger, kulturupplevelser, fritidsaktiviteter 
och nöjen. Det innebär vidare att attraktiva miljöer och arkitektur av hög klass kan bidra till 
destinationens ökade attraktionskraft och nya stadsdelar, områden eller byggnader kan utgöra en 
besöksanledning i sig. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv kan evenemang och möten fungera som 
kommunikativa plattformar då exempelvis en ny anläggning ska etableras eller en plats 
marknadsföras. Att i stadsutvecklingen på olika sätt ta hänsyn till förutsättningar för 
besöksnäringens utveckling ger plats för en växande destination. Hänsynstaganden omfattar 
exempelvis möjliggörande genom markupplåtelse, tillgång till el, fiber, vatten och toaletter, 
renhållning, tillgänglighet och skyltning. För att möta en förändrad och utvecklad efterfrågan på 
nya upplevelser och besöksmål bör destinationens offentliga aktörer uppmuntra ett tillåtande 
och öppet förhållningssätt kring ett flexibelt behov och anpassat användande av destinationens 
platser, parker och naturområden.   
För en destination är det en stor fördel att det finns centralt och strategiskt belägna platser för 
rekreation, aktiviteter och möten mellan människor. När destinationen Göteborg står värd för 
större evenemang utgör ofta dessa platser en förlängning eller utökad del av själva 
evenemangsarenan. Det gör evenemanget tillgängligt för fler och skapar en unik upplevelse och 
en tydlig synlighet, vilket är en omtalad konkurrensfördel för exempelvis Göteborg som 
evenemangsstad. För många av destinationens årligen återkommande stora internationella 
idrottsevenemang är även nyttjandet av stadsrummets ytor avgörande för evenemangens 
varumärke och framtid. Vid genomföranden av evenemang ställs krav på berörda aktörer att 
planera för och hantera stora besöksflöden med god framkomlighet och säkra och trygga platser.  

I arbetet med stadsutveckling och besöksnäring kan målkonflikter uppstå mellan exempelvis 
förtätning av innerstadens områden och genomförandet av evenemang, eller mellan en komplex 
tillståndsprocess och ambitionen att tillgängliggöra kulturupplevelser som exempelvis tillfällig 
konst.  

Genom en nära och aktiv samverkan mellan olika offentliga instanser och besöksnäringens 
aktörer finns förutsättningar för att utarbeta hållbara lösningar och för att stärka samspelet 
mellan besöksnäring och stadsutveckling.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:  

• Ta hänsyn till besöksnäringens förutsättningar och beakta besökarperspektivet i 
utvecklingen av en levande destination.  

• Nyttja besöksnäringen som en plattform att öka områdens attraktivitet vid etablering 
och utveckling av exempelvis stadsdelar, platser och miljöer.  

• Förbättra samordningen och förtydliga riktlinjerna kring planering och nyttjandet av 
centralt och övrigt strategiskt belägna platser lämpliga för evenemang, såväl enstaka 
som återkommande.    

• Verka för att förbättra och förenkla processer gällande tillstånd för 
besöksnäringsrelaterad tillfällig verksamhet så som exempelvis evenemang, serveringar 
och konstutställningar.  
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Viktiga aktörer: byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
Got Event AB, kulturnämnden, Higab AB, fastighetsnämnden, miljö- och klimatnämnden, 
Business Region Göteborg AB, trafiknämnden, Göteborgs Stads Parkerings AB, kretslopp- & 
vattennämnden, Renova AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg & Co AB.  
  

Strategi 5: Agera föregångare och möjliggöra innovation  
Göteborg har en tydlig position som innovationsledande region, med en stark innovationskultur 
inom näringslivet generellt. Genom en öppen attityd till hållbar utveckling, nyetablering av 
företag, till nytänkande och kreativitet skapas en attraktiv region för investerare, företag, 
akademi, arbetskraft och studenter. Här ska besöksnäringens involvering och bidrag stärkas och 
förtydligas. För att lyckas krävs en nära samverkan mellan offentliga aktörer, akademin och 
näringslivet. Det krävs också en öppenhet för nya aktörer och nya idéer. Dessa aktörer kan 
samverka för kunskap, innovation och forskning, som möjliggör fördjupad och utvecklad 
kunskap om besöksnäringen samt dess påverkan och bidrag till samhällsutvecklingen.  

Göteborg ska vara en kreativ testmiljö för nya metoder, lösningar och perspektiv som stärker 
hela destinationens förmåga att långsiktigt ta tillvara besöksnäringens värden, med fokus på att 
utveckla affärsmodeller och innovationer som bidrar till hållbar tillväxt, fler arbetstillfällen och 
en ökad attraktionskraft. 

En bred samverkan över stadens och regionens verksamheter öppnar upp för ytterligare 
forskning och utveckling där besöksrelaterade data kan bidra till övrigt hållbarhetsarbete inom 
exempelvis renhållning, trygghetsskapande aktiviteter eller transport- och trafikplanering.  

Att vara ledande i utvecklingen av att inhämta, analysera och dela kunskap om besökarsegment 
samt besökares konsumtions- och rörelsemönster stärker destinationens förmåga att väl 
underbyggt forma och utveckla såväl marknadsföring, varumärkesstrategier och affärsmodeller 
som produkter och koncept.  

Denna förmåga, som är avgörande för utvecklingen av destinationens långsiktiga och hållbara 
attraktionskraft, kan endast stärkas genom en innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi 
och offentliga aktörer.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:   

• Bidra till att nationellt och internationellt positionera destinationen Göteborg avseende 
utbildning och forskning inom besöksnäring, destinationsutveckling och 
upplevelseindustri. 

• Verka för och bidra till utvecklingen av en besöksnäringens kunskapshubb genom 
vilken destinationen Göteborg blir föregångare inom data- och kunskapsdriven 
destinationsutveckling.  

• Uppmuntra och stödja processer som leder till att möten och evenemang kan agera 
testmiljö för lösningar och verktyg för att katalysera samhällsnytta. 

• Uppmuntra och stödja nya etableringar inom besöksnäringen och synliggöra 
besöksnäringen i regionala och nationella stödstrukturer för näringslivsutveckling och 
innovation.  

 
Viktiga aktörer: Business Region Göteborg AB, Göteborgs Stadshus AB, Johanneberg Science 
Park AB, Lindholmen Science Park AB, Intraservice, Göteborg & Co AB. 
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1. Besöksnäringen i Göteborg  
Göteborg insåg tidigt potentialen i en växande ekonomi baserad på tjänster, upplevelser och turism. 
Det är grunden till Göteborgs stabila utveckling som destination sedan tidigt 1990-tal med årlig 
tillväxt ända fram till pandemiåret 2020 då antalet övernattningar på destinationens 
boendeanläggningar halverades jämfört med året innan. Andelen internationella gästnätter har under 
många år legat stabilt omkring 30% av den totala gästnattsvolymen på destinationen, men även denna 
andel minskade kraftigt och uppgick till 15% under 2020 till följd av internationella reserestriktioner.  

Destinationens boendeanläggningar har historiskt varit starkt beroende av affärsresandet som stått för 
över hälften av övernattningarna de senaste åren. Även affärsresandet såg en nedgång under 
pandemiåret 2020 då privatturismen stod för majoriteten av gästnätterna.  

 

 

Källa: SCB Inkvarteringsstatistik. Avser gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem.  

Stadens och regionens satsningar på kulturliv och evenemang, möten och mässor kombinerat med 
unika attraktioner som Liseberg fungerar som motorer och skapar förutsättningar för investeringar, 
som i sin tur driver tillväxt. Nya hotell, restauranger, scener, butiker och allt annat som utgör 
besöksnäringen bidrar också till en mer levande och attraktiv storstadsregion vilket gynnar alla som 
lever här. Samspelet mellan staden, regionen, besöksnäringens alla aktörer, akademin och övrigt 
näringsliv är destinationen Göteborgs viktigaste framgångsfaktor. 

Ett hållbart förhållningssätt inom destinationsutveckling skapar värden tillbaka till destinationen och 
dess invånare. Göteborgs Stads arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 bygger på ett aktivt 
deltagande från såväl näringsliv som offentlig verksamhet för att gemensamt nå de lokala och globala 
mål som är kopplade till de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk. 
Destinationen Göteborg har länge haft en stark position inom hållbar destinationsutveckling 
internationellt. I destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, 
med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna. 

 

2. Beskrivning av besöksnäringens ekosystem 
En stor del av det som gör Göteborg till en attraktiv och levande destination skapas av 
besöksnäringen. Ett välmående och brett utbud av t.ex. kultur- och nöjesaktiviteter, handel och 
restauranger höjer livskvaliteten för invånarna och ökar samtidigt regionens attraktivitet. En plats med 
möjlighet till en rik fritid med mycket att uppleva gör platsen intressant att besöka, att studera på, att 
arbeta eller att etablera sig på. 



 

 

Att skapa en attraktiv destination för besökare bidrar till en öppen och hållbar samhällsutveckling. En 
destinations utveckling vilar på en god samverkan mellan det offentliga, det privata näringslivet, 
ideella organisationer och akademin. Det är synergierna mellan ekosystemets olika delar och vinsterna 
av att se helheten för destinationens bästa som gör att Göteborg kommer att kunna stå ut i det myller 
av destinationer som slåss om att vara morgondagens attraktiva resmål. 

Destinationens hållbarhetsarbete är beroende av stadens när det gäller grundläggande service, 
infrastruktur och andra hållbara insatser. En framgångsrik samverkan mellan stadens verksamheter 
och besöksnäringens olika aktörer är en förutsättning för och bidrar till en hållbar destination 2030. 
Illustrationen nedan visar besöksnäringens samspel med samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Besöksnäringen utgörs av många olika sektorer och aktörer. Bilden nedan visar på ett förenklat sätt 
det som kan kallas besöksnäringens ekosystem. Ett ekosystem med många inbördes beroenden och 
påverkan. Om exempelvis efterfrågan på evenemang och hotellrum minskar så påverkar detta 
restaurangerna och upplevelsebranschen. Om utbudet av aktiviteter och reseanledningar minskas eller 
inte anses intressant, så påverkas stadens attraktionskraft. Konsekvensen kan vara färre besökare, 
kortare vistelser och att potentiella besökare väljer andra destinationer i Sverige eller utomlands. Om 
tillgängligheten är begränsad, som begränsad flygtrafik under pandemin, påverkar detta efterfrågan 
inom besöksnäringens övriga delbranscher.  

 



 

 

3. Omvärldsanalys hösten 2021 
Inom ramen för arbetet med Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 har 
omvärldsbevakning genomförts löpande och hänsyn har tagits till fenomen, trender och 
konsumentbeteenden som på olika sätt får effekt på efterfrågan inom besöksnäringen.  

Precis som andra näringar behöver besöksnäringen förhålla sig till omvärlden och till övergripande 
trender som påverkar konsumenters behov och beteenden. Flera större trender, exempelvis 
digitalisering och ett ökat globalt engagemang för hållbarhetsfrågor, påverkar besöksnäringens 
förutsättningar i stor utsträckning. Bland annat har dessa fenomen lett till en framväxt för 
delningsekonomin som fått stort genomslag i besöksnäringen. Trender inom stadsutveckling får 
samtidigt effekt på besöksflöden i stadskärnan och på vilken potential som finns att attrahera besökare 
till de centrala delarna av destinationen likväl som övriga stadsdelar och områden.  

Syftet med detta arbete har varit att på ett övergripande plan kartlägga besöksnäringens nuvarande 
(2021) och framtida utmaningar och möjligheter. Analysen ska också bygga förståelse kring hur 
strukturella förändringar kan komma att påverka förutsättningarna för besöksnäringens utveckling. 
Nedan redogörs i kortfattad form för ett antal utvalda trender och fenomen samt på vilket sätt de leder 
till utmaningar och möjligheter för besöksnäringen på såväl destinationsnivå som för enskilda 
näringsidkare. Den globala coronapandemin har samtidigt förstärkt trender kända redan före år 2020 
som kan antas leda till bestående förändringar i konsumentbeteenden och resmönster. Därför har en 
mer detaljerad kartläggning med fokus på konsumentbeteenden och dess effekter för besöksnäringens 
aktörer genomförts, varav utvalda delar presenteras i denna bilaga.  

Då detta dokument färdigställts (september 2021) befinner sig Sverige i vad som tycks vara slutet av 
den mest akuta fasen av pandemin. Majoriteten av den svenska befolkningen är fullvaccinerade och 
samhället har börjat öppna upp i takt med att smittspridningen minskat. Besöksnäringen har sakta men 
säkert börjat återhämta sig och i juli månad 2021 uppgick andelen gästnätter på kommersiella 
boendeanläggningar i Göteborgsregionen till cirka 85% av 2019 års nivåer under samma månad. 
Besöksvolymerna består till stor del av svenska besökare som reser inom landets gränser. 
Återhämtningstakten är än så länge betydligt långsammare för internationella besökare. Även 
affärsresandet, som stod för en betydande andel av gästnattsvolymen på helårsbasis före pandemin, 
har en lång väg kvar till tidigare nivåer.  

Nedan sammanställning av omvärldsanalysen bör läsas med hänsyn tagen till att det fortfarande råder 
stor osäkerhet kring återhämtningen samt en medvetenhet om att förutsättningarna snabbt kan 
förändras. Det gäller speciellt återhämtningstakten för affärsresandet, flygtillgängligheten och det 
internationella resandet såväl till som från Sverige.  

Digitalisering 
Digitala bokningsplattformar fick tidigt genomslag i besöksnäringen. Numera är de flesta 
konsumenter vana vid att själva boka bland annat flygresor, hotellövernattningar och teaterupplevelser 
digitalt. Faktum är att allt större del av vår interaktion med andra människor och företag numera sker i 
digitala kanaler. Det noterades även en tydlig ökning då det under coronapandemin uppmanades till 
social distansering. Utöver den dialog som dagligen sker med vänner och bekanta i sociala medier och 
de arbetsmöten som hålls på digitala mötesplattformar är det även många upplevelser som setts flytta 
över till digitala kanaler. Det kan handla om släktens påskfirande eller världsartister som håller 
konserter i form av digitala avatarer i spelmiljöer online. Ofta sker dessutom dialoger med företags 
kundtjänst via chatbotar, helt utan mänsklig kontakt.  



 

 

I besöksnäringen påverkar digitaliseringen konsumenters förväntningar på digital närvaro under alla 
steg i kundresan. Från bokning till realtidsinfo om köer på besöksmål eller lediga parkeringsplatser 
samt aktuell information dygnet runt, såsom tips på väderanpassade aktiviteter eller pågående 
evenemang. Allt fler hotell har börjat erbjuda digital incheckning och ett stort antal restauranger har 
tillgängliggjort sina menyer digitalt för beställning online, såväl på plats i restaurangens lokaler som 
på distans. Konsumenternas ökade förväntningar ställer högre krav på näringens aktörer att tillgodose 
servicebehovet i olika steg av kundresan med hjälp av digitala verktyg. Detta förutsätter i många fall 
nya samarbetspartners med kunskap och erfarenhet av digitala tjänster, vilket i sin tur innebär ökade 
kostnader i utvecklande eller inköp av system. Men det kan även leda till minskat behov av 
servicepersonal, vilket kan innebära kostnadsbesparingar som kan påverka lönsamheten för näringens 
aktörer positivt. 

Att ta del av upplevelser och innehåll på distans via digitala kanaler har blivit en del av vardagen för 
många. Gränserna suddas ut mellan vad om sker fysiskt och vad som är digitalt samt det vi gör på 
fritiden och det vi gör i arbetet. Konsumtion sker överallt hela tiden och upplevelser äger ofta rum 
parallellt i den fysiska och digitala världen samt i ett mellanting av dem som innefattar såväl fysiska 
som digitala inslag, till exempel Virtual Reality eller Augmented Reality. Digitala besökare, i form av 
personer som exempelvis följer evenemang och möten på distans istället för att resa till en destination, 
kan komma att få betydande konsekvenser för besöksvolymerna på destinationen. Detta i sin tur 
påverkar möjligheten för boendeanläggningar, restauranger, detaljhandeln, med flera att generera 
omsättning till följd av turism. Det kan även komma att påverka hur begreppen turism och besökare i 
framtiden kan komma att definieras.  

Digitala besökare vill inte bara se och höra innehåll från en destination eller ett evenemang. De vill 
kunna delta och interagera med andra besökare, fysiska som digitala. För näringens aktörer blir det 
därför allt viktigare att erbjuda digitala lösningar som ett komplement till de fysiska, vilket kräver att 
nya samarbetspartners hittas och att företagen ägnar sig åt intern kompetensutveckling för att vara 
uppdaterade. Det blir viktigt för näringsidkare och destinationer att hitta sin rätta mix av fysiskt och 
digitalt utbud som möter kundens behov och förväntningar för att kunna erbjuda relevanta och 
attraktiva upplevelser. Nya tekniska lösningar som möjliggör interaktiva hybridupplevelser väntas 
ständigt introduceras på marknaden. Hybridformatet innebär att det finns en livehändelse med 
deltagare både fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var deltagaren befinner 
sig. Det är samtidigt viktigt att inte bara se denna utveckling som ett hot mot den fysiska 
besöksnäringen, utan som en möjlighet att nå ut till fler målgrupper och hitta nya intäktskällor. En 
medvetenhet bör finnas om att det kan komma att ske ett maktskifte från de traditionella evenemangs- 
och mötesarrangörerna till digitala plattformar som tillhandahåller och sprider upplevelser. 

En mycket snabb utveckling av digitala arbetssätt och verktyg, i kombination med coronapandemin, 
har även lett till ett minskat affärsresande i hela världen. Osäkerheten kring affärsresandets 
återhämtning till tidigare nivåer är stor då många, både företag och individer, upptäckt fördelarna med 
distansmöten och distansarbete som innebär både kostnads- och tidsbesparingar. Från företagens 
perspektiv är ett minskat resande för anställda även ett sätt att visa att företaget tar hänsyn till miljön 
och det klimatavtryck verksamheten bidrar till. En möjlig utveckling är att resepolicys kommer 
uppdateras som uppmuntrar till fler distansmöten samt en önskan om att anställda optimerar sin 
reseplanering och exempelvis bokar in fler möten per resa. Tröskeln att göra en affärsresa eller att 
fysiskt delta på en större kongress eller mässa kommer med stor sannolikhet att vara högre och 
dagsresorna minska kraftigt, jämfört med tiden före coronapandemin. Dock kommer vissa möten även 
fortsättningsvis behöva hållas fysiskt av olika skäl, men en nedgång är troligen att vänta.   



 

 

Affärssegmentet är generellt mer lönsamt då det i större utsträckning innebär exempelvis bokning av 
enkelrum, förstaklassbiljetter, representationsmiddagar, med mera. Bortfallet inom affärsresandet kan 
därmed bli svårt att kompensera rent intäktsmässigt. Färre transporter och övernattningar, främst på 
vardagar ställer krav på näringen att i större utsträckning än tidigare, rikta sig till privatsegmentet 
även utanför högsäsong, lov och helger för att höja sin beläggning. De besöksnäringsaktörer som 
tidigare haft en hög andel affärsresenärer som kunder, behöver överväga sin affärsmodell för att hitta 
nya intäktsmöjligheter. Likaså väntas konkurrensen hårdna bland mötesarrangörer och -anläggningar, 
såväl nationellt som internationellt, om mötesvolymerna minskar, vilket innebär ytterligare 
utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. 

Hållbar destinationsutveckling  
På ett internationellt plan ökar rörelsen kring hållbar destinationsutveckling. Att som tidigare ensidigt 
utvärdera besöksnäringens utveckling utifrån kvantitativa mål så som gästnätter och 
turismkonsumtion är numera starkt ifrågasatt. Ett hållbart förhållningssätt inom destinationsutveckling 
skapar värden tillbaka till destinationen och dess invånare. Diskussionerna kring effekterna av 
destinationsutveckling har breddats till att även inkludera faktorer så som livskvalitet för 
destinationens invånare, utbudskvalitet, rättvisa inkomstvillkor, långsiktig ekonomisk hållbarhet i 
branschen samt effekter av överturism. Att balansera dessa värden och säkerställa att besöksnäringen 
bidrar positivt till lokalsamhället är heta ämnen samtidigt som även klimatfrågan är starkt 
dominerande i diskussionerna, särskilt efter det att IPCC presenterat sin klimatrapport under 
sommaren 2021 som understrykte klimatkrisens allvar. Under 2020/2021 har givetvis även 
återhämtningen av besöksnäringen från de omfattande konsekvenserna av coronapandemin varit högt 
upp på agendan. Internationellt diskuteras nya, mer nyanserade, metoder för att utvärdera och mäta 
värde och effekter av besöksnäringens utveckling och destinationers framgång utifrån kriterier för 
hållbarhet.  

FN:s globala hållbarhetsmål växer som ett betydelsefullt gemensamt ramverk för att uppnå ett 
långsiktigt hållbart samhälle, både på global och lokal nivå. I de 17 mål som utgör Agenda 2030 
integreras de tre hållbarhetsdimensionerna. Målen är odelbara och på olika sätt beroende av, och 
direkt kopplade till, varandra. Det innebär att de kan påverka, förstärka eller stå i konflikt med 
varandra.  Göteborgs Stads arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 bygger på ett aktivt 
deltagande från såväl näringsliv som offentlig verksamhet för att gemensamt nå de lokala och globala 
mål som är kopplade till de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk.  

Global Destination Sustainability Index 
Global Destination Sustainability Index (GDSI) är ett internationellt benchmarkingsystem som rankar 
destinationers hållbarhetsprestanda. Indexet utvecklas och hanteras av organisationen Global 
Destination Sustainability Movement, som är uppbackat av etablerade internationella 
besöksnäringsorganisationer såsom International Congress and Convention Association (ICCA) och 
European Cities Marketing (ECM). Syftet med GDSI är att bidra till och säkerställa att städer och 
regioner blir mer regenerativa, robusta och välmående platser att besöka, leva och verka i. Idén om ett 
index föddes på ett branschmöte i Göteborg 2010 och 2016 lanserades GDSI i Skandinavien. Idag 
använder drygt 70 destinationer från alla kontinenter ramverket för hållbar destinationsutveckling. 
Indexet har även integrerat FN:s globala mål för hållbar utveckling i ramverket. 

Destinationens och besöksnäringens utveckling samspelar med stadens utveckling och insatser. Ur ett 
hållbart destinationsperspektiv är GDSI därför ett relevant verktyg som både förutsätter och speglar 
denna samverkan i de fyra områden som mäts: 



 

 

• stadens miljömässiga hållbarhet 
• stadens sociala hållbarhet 
• besöksnäringens aktörers hållbarhet 
• ledning, styrning och utveckling av destinationen 

Indexet, som revideras regelbundet, pekar på väsentliga områden och insatser och blir på så sätt även 
ett utvecklingsverktyg. Att använda ramverket för destinationsutveckling ska gynna hela det lokala 
turismekosystemet; från besökare, till invånare, till leverantörer och lokala myndigheter och bygger 
på samverkan mellan destinationens aktörer för att skapa mätbar förbättring och en robust destination. 
Ramverket omfamnar även besöksnäringens möjligheter till att bidra till övrigt näringsliv liksom 
samverkan för att skapa långsiktigt positiva samhällseffekter. 

Förutom samverkan på destinationen, skapar ramverket förutsättningar för att stödja och driva på 
aktörernas eget hållbarhetsarbete. GDSI ger också möjligheter till att synliggöra destinationen och 
goda exempel och lösningar i ett internationellt perspektiv.  

Indexet blir allt viktigare i den internationella konkurrensen om möten, kongresser och evenemang 
liksom ur ett positionerings- och marknadsföringsperspektiv. Som relativt liten destination i världen 
stärker en bra placering i indexet destinationens konkurrenskraft. 

 

 

Konsumenters och företags hållbarhetsengagemang  
Ett ökat fokus på hållbarhet påverkar konsumenters beteenden och efterfrågan i besöksnäringen. 
Människors ökade medvetenhet kring den egna konsumtionens klimatavtryck kan komma att leda till 
färre långväga resor, vilket öppnar för ökad konsumtion av upplevelser på nära håll. Medvetenheten 
leder också till konsumenters ökade förväntningar på hållbara alternativ gällande exempelvis boende, 
transport och hållbara upplevelser, sett ur alla tre hållbarhetsdimensioner.  

Samtidigt som konsumenters efterfrågan på hållbara produkter och upplevelser ökar, så ökar även 
behovet av hållbara investeringar för att möta efterfrågan. Näringsidkare förväntas i större 
utsträckning än tidigare agera hållbart för att kunna locka till sig investeringar och även för att vara 



 

 

attraktiva som arbetsgivare. Att satsa på hållbarhet är numera en självklarhet för många företag, 
myndigheter och organisationer. Detta dels på grund av ökade lagkrav men även till stor del på grund 
av att det av många anses vara en av vår tids stora frågor som engagerar och berör. En studie från 
Tele2/Kantar Sifo (2021) visar att 8 av 10 beslutsfattare på svenska företag anser att hållbarhet är 
kritiskt för verksamheten och hela 9 av 10 uppger att de inom sitt bolag har en högre ambitionsnivå än 
vad lagen kräver. Det ställer stora krav på efterlevnad och uppfyllande av interna hållbarhetsstrategier 
och policydokument gällande till exempel jämlikhet, utsläpp, resursanvändning, tjänsteresor, med 
mera. 

Det globala flygresandet minskade kraftigt under 2020 till följd av coronapandemin och de 
reserestriktioner som infördes. Det väntas dröja innan flygandet kan vara uppe på samma nivåer som 
före coronapandemin då flera flygbolag fortfarande har begränsat antalet avgångar och rutter jämfört 
med hur det såg ut innan. Detta, i kombination med en ökad miljömedvetenhet, gör att det finns skäl 
att tro att flygresandet inte kommer återgå till samma nivåer som tidigare. Åtminstone inte inom en 
överskådlig framtid. I WWF:s Klimatbarometer 2021 svarade mer än varannan svensk att de 
planerade att minska på sitt flygresande efter coronapandemin, jämfört med innan. En slutsats som 
kan dras av detta är att antalet resor per år samt reslängd kan komma att påverkas. Det väntas i sin tur 
påverka möjligheten att locka långväga besökare. För de aktörer i näringen som tidigare haft en hög 
andel internationella (långväga) besökare innebär detta att erbjudanden kan komma att behöva 
anpassas och möjligheterna att vända sig mot nya målgrupper ses över. Samtidigt finns även potential 
i att öka vistelselängden hos de besökare som faktiskt reser till destinationen, då tröskeln att göra en 
längre resa är överstigen. Det blir därmed viktigt att erbjuda fler anledningar att stanna och uppleva 
destinationen. Intensifierade samarbeten mellan olika aktörer för att paketera upplevelser utifrån 
resenärernas behov väntas bli viktigt. Att känna sina besökare och förstå deras intressen och 
drivkrafter är nyckeln till att maximera intäktsmöjligheterna för destinationen som helhet. 

Ett potentiellt minskat internationellt resande leder å andra sidan till ökade möjligheter att attrahera 
inhemska besökare, som i större utsträckning än tidigare väntas undvika att göra lika många långresor 
som tidigare. Under coronapandemin upptäckte fler svenskar utbudet av upplevelser och besöksmål i 
sin närmiljö, både regionalt och nationellt. Detta intresse väntas i någon mån leva kvar och ta 
marknadsandelar från det mer långväga resandet även efter coronapandemin. I en nyligen genomförd 
studie av Visit Sweden (våren 2021) uppgav 33% att de vill resa mer i hemlandet även efter 
coronapandemin är över. Försäljningen av fritidshus och båtar i Sverige ökade även under 2020, 
vilket på sikt medför inlåsningseffekter när människor vill nyttja sina investeringar under semestern, 
högtider och helger. En allt högre medvetenhet kring (det långväga) resandets effekter på miljön 
bidrar även till ett ökat intresse för att konsumera upplevelser på hemmaplan med gott samvete. 

Effekten för näringen blir troligtvis en högre andel regionala eller nationella turister, som inte har 
samma behov som mer långväga turister. Medan långväga besökare vanligtvis övernattar 
kommersiellt och stannar längre på destinationen kan regionala och nationella besökare oftare 
övernatta hos släkt och vänner eller resa enbart över dagen. Här blir det viktigt för näringen att hitta 
fler sätt att göra sin produkt attraktiv för lokala och regionala besökare som kan ha andra drivkrafter 
än de internationella besökarna. Det kan till exempel i större utsträckning bli aktuellt med 
affärsmodeller som innefattar prenumeration eller abonnemang på upplevelser som riktar sig till 
lokalbefolkningen. Oavsett om man är en nöjes-/kulturarena, hotellanläggning eller transportaktör. En 
förflyttning av insatser och resurser till transportsätt som exempelvis tåg, och på så sätt öka 
tillgängligheten till destinationen som helhet, blir viktigt för att möjliggöra ett fortsatt flöde av 
besökare.  



 

 

Delningsekonomi 
Upplevelser och tjänster utgör en växande andel av hushållens konsumtion. Önskan om att utnyttja 
tillgångar mer optimalt driver på utvecklingen inom delningsekonomin. Inom besöksnäringen märks 
detta genom användarvänliga digitala plattformar för att boka privat boende, transporter, upplevelser, 
med mera. 

Delningsekonomin innebär till viss del ökad konkurrens för kommersiella aktörer som får se en del av 
intäkterna gå till förmedlare av dessa tjänster. Samtidigt möjliggörs en ökad kapacitet för 
destinationen som helhet under högsäsong och i samband med större evenemang då exempelvis hotell 
ofta är fullbelagda. Det gör att näringens aktörer får möjlighet att locka fler kunder, även mer 
priskänsliga besökare.   

Stadsutveckling  
Historiskt har stadskärnors utbud i mångt och mycket präglats av handel och konsumtion. E-handelns 
starka tillväxt i kombination med ökat hemarbete och förändrade resmönster gör att det finns behov av 
ett mer nyanserat utbud i stadskärnorna som lockar till besök. En mer holistisk syn på stadskärnan har 
börjat utvecklas där citykärnans innehåll och utbud behöver breddas för att möta förväntningarna hos 
dagens och morgondagens invånare och besökare. 

För stadskärnor och köpcentrum innebär detta allt högre krav på att positionera sig som mer än en 
plats för shopping för att fortsatt locka besökare. Butiksytor ställs om till mötesplatser för besökare 
och ger varumärken möjlighet att visa upp sina innovationer istället för att primärt utgöra 
försäljningsyta. Stadsutveckling präglas allt oftare idag av just innovation, hållbarhet och fokus på 
hälsa och välbefinnande för invånarna. Områden för rekreation och motion samt grönområden där 
människor kan mötas i sociala sammanhang utan att nödvändigtvis vara konsumenter är allt vanligare 
förekommande i moderna städer. 

I takt med att städer växer och förtätas skapas ministadskärnor i staden. Detta är inget nytt fenomen i 
sig. Sinnebilden för detta är att i princip det mesta som en invånare behöver i sitt dagliga liv bör 
finnas inom 15 minuter med cykel från bostaden. En annan benämning på detta är “15-
minutersstaden”. 

Förändringar i konsumenters efterfrågan till följd av coronapandemin 
Även efter det att coronapandemin kan ses som över, väntas vissa beteenden kvarstå, åtminstone hos 
en del av befolkningen. Att till exempel gå till arbetsplatsen trots sjukdomssymtom var inte helt 
ovanligt förekommande före coronapandemin, men många anser att man även fortsättningsvis bör 
hålla sig hemma av hänsyn till sin omgivning om man känner sig krasslig. Nedan listas ett antal 
sådana beteenden eller förändringar i efterfrågan som har koppling till besöksnäringen och som i 
någon mån kan väntas bli mer bestående. Alla attityder och beteenden gäller givetvis inte alla 
konsumenter och besökare, men de väntas ändå få någon effekt på efterfrågan.   
 
Besökares ökade behov av trygghet och säkerhet 
Att hantera säkerhet kring stora evenemang och möten har länge primärt fokuserat kring frågor om 
terrorhot, brandsäkerhet och att förhindra trängsel. Under pandemin ökade konsumenters medvetenhet 
om riskerna med nära kontakter med främmande människor, och vikten av att hålla god handhygien. 
Även efter en omfattande vaccinering i befolkningen, kvarstår risken för andra sjukdomar och virus 
som kan spridas då många människor möts. Stora evenemang och resande innebär ofta trängsel varför 
höga krav på säkerhet, hygien och avstånd kommer att ställas vid genomförande av större evenemang 
eller vid byggnation av till exempel nya arenor, köpcentrum eller flygplatser, för att säkerställa att 
besökarna kan känna sig trygga.  



 

 

Detta väntas påverka arrangörer av större evenemang och möten, samt för besöksmål som samlar 
många människor på liten yta samt även transportaktörer. Att bygga ut för att skapa mer utrymme 
eller minska sin besökarkapacitet är en väg att gå. Digitala kösystem kan även vara behjälpliga för att 
hantera besöksflöden mer optimalt och undvika onödig trängsel. Ett ökat säkerhetsfokus kan innebära 
ökade kostnader för näringens aktörer, vilket kräver att de hittar vägar till motsvarande intäkter. Det 
finns även möjlighet för mindre aktörer, med mindre besökskapacitet, att blomstra. Vissa 
konsumenter kommer helt enkelt föredra att se artister uppträda i en mindre lokal framför att besöka 
en stor konsertarena eller besöka ett mindre galleri på landsbygden framför ett konstmuseum.  
 

Ökat intresse för natur och landsbygd 
Med en önskan om att undvika trängsel och folksamlingar fick utomhusaktiviteter så som 
fjällvandring, långfärdsskridskor och golf ett uppsving i Sverige under pandemin. Allt fler har fått upp 
ögonen för naturupplevelser och aktiviteter utanför städerna. Troligen kommer behovet av 
miljöombyte, aktivitet och rekreation finnas kvar hos befolkningen, även om aktiviteter som 
konsertbesök och shopping i städerna givetvis också kommer att locka besökare. 

För storstäder innebär detta ökade intresse för naturen och fysisk aktivitet en ökad konkurrens med 
andra, mer naturnära destinationer. Städer har historiskt sett stått för de stora volymerna av besökare 
och en viss nedgång är inte helt osannolik då upplevelsebehoven kan komma att skifta till mer 
folktomma platser och aktiviteter. Det kan samtidigt innebära en fördel för nordiska destinationer som 
är mer glesbefolkade och generellt har god närhet till naturupplevelser även i anslutning till större 
städer, i jämförelse med våra internationella motsvarigheter. Destinationer som kan erbjuda både och, 
dvs. stadspuls och naturens lugn, blir troligtvis mer attraktiva och kan locka till sig fler besökare, 
oavsett deras behov. Det ökade intresset för naturupplevelser och aktiviteter utanför städerna leder 
också till affärsmöjligheter för aktörer som kan paketera erbjudanden för att möta behoven. 
 
Planering och bokning i sista minuten 
Den globala pandemin gjorde att många konsumenter avvaktade med att boka och planera bland annat 
semesterresor och kulturbesök till sista minuten. Främst drivet av en oro för sena avbokningar och att 
då inte få tillbaka sina pengar. Detta har gjort att vissa konsumenter vant sig vid att planera sin fritid 
och semester med kortare varsel än tidigare samt att vissa söker tryggheten i att själv kunna avboka 
med kort varsel.  

För näringen väntas detta innebära att konsumenter, framförallt i återhämtningsfasen men till viss del 
även fortsättningsvis, förväntar sig generösa avbokningsvillkor och tillgång till upplevelser så som 
teaterbesök och övernattningar på spa i sista minuten. Detta kan få påverkan på hur avtals- och 
försäkringsvillkor formuleras för näringens aktörer och deras samarbetspartners. Det finns samtidigt 
mycket att vinna på att paketera erbjudanden för att möta behoven hos konsumenter som dels söker 
trygga bokningar med god framförhållning samt dels fånga intresset hos dem som är ute efter en 
upplevelse i sista minuten.   
 

  



 

 

4. Fördjupningsmaterial: Programmets mål och indikatorer 

Följande utgör fördjupningsmaterial gällande mål och indikatorer i Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030. Inom ramen för programmet har åtta mål med totalt 20 
indikatorer formulerats. Dessa indikatorer möjliggör uppföljning för att säkerställa måluppfyllnad 
gällande den övergripande målbilden “Hållbar destination 2030”. För att säkerställa att destinationen 
beaktar alla tre dimensioner av hållbarhet har tre övergripande målformuleringar skapats:  

• Välkomnande och inkluderande destination  
• Växande och välmående näring  
• Miljö- och klimatsmart destination  

Målen och indikatorerna presenteras nedan under de tre perspektiven; Besöka, Leva och Verka. I 
programmet presenteras även ett nuläge samt ett målvärde för respektive indikator. Det nuläge som 
programmet utgår från är i flera fall satt till år 2019, som är att betrakta som ett normalår för 
besöksnäringen. För flera indikatorer anges därtill även ett referensvärde för 2020 för att synliggöra 
pandemins effekt.  

I de fall data inte funnits tillgänglig via interna eller externa källor har egna undersökningar 
genomförts för att fastställa ett nuläge. Dessa undersökningar är genomförda under sommaren/hösten 
2021. Det har gjorts dels en undersökning med invånare i Göteborgsregionen (Invånarundersökning), 
dels en undersökning med svenska besökare (Besökarundersökning). Båda undersökningarna har 
genomförts via webbenkät med ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18–75 år. Besökare 
definieras som personer som besökt destinationen någon gång under de senaste tre åren. I vardera 
undersökning uppgick antalet svarande till minst 1 000 personer.  

Samtlig statistik som avser övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem är hämtad från SCB:s 
Inkvarteringsstatistik som månatligen redovisar bland annat antalet genomförda gästnätter på 
kommersiella boendeanläggningar, kapacitetsutnyttjande, vistelselängd samt besökarnas 
nationalitetsfördelning. SCB ansvarar även för sammanställningen av statistik gällande övernattningar 
på campingplatser.  

Givet den osäkerhet som under 2021 råder kring besöksnäringens återhämtning efter pandemin har 
utgångspunkten vid målsättning av flera av de utvalda indikatorerna varit att initialt återgå till den 
nivå som noterades 2019, vilket anses vara ett normalår. Då bilden klarnar över återhämtningen, 
speciellt för affärsresandet och det långväga resandet, planeras målen att ses över för att eventuellt 
revideras. 

Perspektiv: Besöka 

1. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg  

Destinationen Göteborg ska vara en välkomnande och inkluderande destination där varje besökare 
känner sig trygg och respekterad. Destinationen präglas av mångfald och besökarna väljer Göteborg 
av flera olika anledningar. Det kan vara för att ta del av konst- och kulturupplevelser, musikfestivaler 
eller idrottsevenemang, för att shoppa eller för att äta gott. Det görs också många besök i syfte att 
utbyta erfarenheter, presentera ny forskning och fördjupa sin kunskap till exempel genom besök på 
internationella kongresser och mässor. Många besök är knutna till lärande, nätverkande och utbildning 



 

 

inom akademi och forskning. En annan besöksanledning är rekreation och att vistas i naturområden 
samt att besöka kulturarv. Därtill kommer många till Göteborg för att besöka släktingar och vänner, 
destinationens alla invånare. Göteborg erbjuder något för alla smaker och intressen.  

Göteborgs stads arbete mot uppsatta mål om ökad jämlikhet, tillgänglighet, jämställdhet, antirasism 
och icke-diskriminering bidrar till att destinationen blir en mer attraktiv och tryggare plats att besöka. 
En hållbar destination ska upplevas som en trygg och säker plats där det finns möjligheter att röra sig 
fritt och delta i destinationens breda utbud av upplevelser. Deltagandet sker utan rädsla för att utsättas 
för brott riktade mot sina tillhörigheter såväl som diskriminering på grund av till exempel kön, 
trosuppfattning, hudfärg, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ytterligare ett perspektiv på 
säkerhet och trygghet är den lärdom som dragits under pandemin som krävt särskilda insatser för att 
förhindra och förebygga smittspridning. Att ha beredskap för eventuella framtida liknande händelser 
blir viktigt för att skapa trygghet hos besökare. 

Ett incitament för att möjliggöra för besökarna att förlänga sin vistelse på destinationen samt att skapa 
ökad nöjdhet, är att de känner till destinationens breda utbud. Destinationens utbud behöver därför 
tillgängliggöras genom information och anpassad kommunikation. Att synliggöra destinationens 
breda utbud av upplevelser bidrar till inkludering.  

En av de indikatorer som används för uppföljning av detta mål är NPS (Net Promotor Score) som är 
ett väletablerat mått för att mäta nöjdhet. Med NPS ställs en central fråga; om besökaren är villig att 
rekommendera destinationen till andra. De svarande får ange sin rekommendationsgrad på en skala 
från 0–10. Värdet kan teoretiskt variera mellan –100 (lägst) till 100 (högst) och värdet som 
presenteras är summan av den andel som svarat 9 eller 10 på skalan minus den andel som svarat 0–6. 
NPS är ett vedertaget mått som används av många varumärken, företag och destinationer, såväl 
nationellt som internationellt. Det möjliggör för enskilda näringsidkare på destinationen att jämföra 
sin egen kundnöjdhet med den för destinationen som helhet.  

Därtill mäts besökarindex, som är ett sammanvägt mått av fyra frågor som ställs till besökarna 
avseende den upplevda känslan av; trygghet, tillgång till information, attraktiviteten i destinationens 
utbud samt bemötandet på destinationen. Dessa fyra frågeställningar har, efter rensning för dem som 
svarat “vet ej” vägts samman till en indikator - besökarindex. Även detta tal kan som lägst ligga på -
100 och som högst 100. Vid analys av underlaget tas även hänsyn till bakgrundsvariabler så som 
exempelvis kön, ålder, etnisk bakgrund och ekonomisk situation för ökad förståelse av besökarnas 
upplevelse. Därtill ställs i samma undersökning frågor om hur nöjda besökarna är med destinationens 
utbud inom ett antal utvalda områden (till exempel boende, transporter, aktiviteter, nöjen, mat) som 
ytterligare kan öka förståelsen för besökarnas upplevelse av destinationen samt synliggöra 
förbättringsområden.  

I besöksnäringsprogrammet har följande två indikatorer valts för uppföljning av detta mål: 

• NPS besökare (Källa: Besökarundersökning)  
• Besökarindex (Källa: Besökarundersökning) 

 

 



 

 

 

2. Besökarna gör hållbara val och den totala klimatpåverkan minskar 

På en hållbar destination ska det vara enkelt att göra klimatsmarta val och ta del av hållbara 
upplevelser. En viktig parameter att ta hänsyn till för att nå målet om en hållbar destination 2030 är att 
begränsa det miljö- och klimatavtryck som besökare ger upphov till i samband med sin resa och 
vistelse. Det är därför av stor vikt att besökarna såväl på destinationen som vid resa till och från 
destinationen i så stor utsträckning som möjligt gör hållbara och klimatsmarta konsumtionsval.  

Transporten till och från destinationen utgör ofta det största klimatavtrycket i samband med en resa. 
Ett sätt att skapa tillväxt i näringen, utan att öka antalet transporter till destinationen är därför att öka 
vistelselängden för tillresande besökare. När besökare stannar längre på destinationen konsumerar de 
mer av destinationens utbud samtidigt som befintlig infrastruktur utnyttjas mer effektivt. På detta sätt 
möjliggörs ekonomisk tillväxt i näringen, utan att det nödvändigtvis leder till fler transporter. Detta 
gäller särskilt för långväga resenärer. Ett annat sätt att minska klimatavtrycket till följd av besökarnas 
transporter är att i högre utsträckning vända sig till inhemska besökare och besökare från närregionen 
som inte behöver göra en lika lång resa för att ta sig till destinationen Göteborg. Genom att fler 
besökare väljer klimateffektiva transportsätt så som tåg eller elbil där det är möjligt kan den totala 
klimatpåverkan till följd av turism till destinationen minska.  

Vid resa till en hållbar destination ska det även finnas förutsättningar att göra klimatsmarta 
konsumtionsval och ta del av hållbara upplevelser väl på plats. Det förutsätter dels ett 
hållbarhetsengagemang hos näringens aktörer, dels att hållbara alternativ tydligt kommuniceras för att 
uppmuntra besökaren att konsumera hållbart under hela sin vistelse. Det kan till exempel handla om 
att övernatta på ett miljöcertifierat hotell, äta på restauranger som serverar lokalproducerad ekologisk 
mat eller delta på hållbarhetsprofilerade evenemang. Det ställer krav på besöksmål och arrangörer av 
evenemang till exempel avseende förekomst av engångsartiklar eller hantering av matsvinn. Hållbara 
konsumtionsalternativ bör vara standard i utbudet så att besökarna har goda möjligheter att göra 
hållbara val under vistelsen.    

I besöksnäringsprogrammet har följande tre indikatorer valts för uppföljning av detta mål: 

• Genomsnittlig vistelselängd på kommersiella boendeanläggningar (Källa: SCB 
Inkvarteringsstatistik) 

• Antal inhemska gästnätter på kommersiella boendeanläggning (Källa: SCB 
Inkvarteringsstatistik) 

• Andel besökare som upplever Göteborgsregionen som en hållbar destination (Källa: 
Besökarundersökning)  
  

3. Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt  

Ett brett utbud av upplevelser bidrar till en mer hållbar destination som kan locka besökare året runt. 
Under 2019 genomfördes 35% av de kommersiella gästnätterna på hotell, stugbyar och vandrarhem 
under sommarmånaderna juni till och med augusti. För Göteborg är det viktigt att skapa fler 
besöksanledningar utanför högsäsong. På så sätt kan befintliga faciliteter och infrastruktur utnyttjas 
mer resurseffektivt och bidra med bättre lönsamhet för näringens aktörer. Samtidigt påverkar det 
besökarnas bild av Göteborg som en destination som alltid har något att erbjuda dem. Genom att 



 

 

fortsätta stärka stadens utbud av reseanledningar, främst under andra tidsperioder utanför traditionell 
högsäsong, möjliggörs för fler att upptäcka Göteborg. 

I Göteborg finns både stadspuls och nära till naturupplevelser. Destinationen erbjuder ett rikt 
kulturutbud med allt ifrån hällristningar och lokala festivaler till museum, teaterscener och 
konstgallerier. Destinationen har även stora reseanledningar i anläggningar som Liseberg, Ullevi och 
Svenska Mässan samt de många evenemang som årligen genomförs. Att arrangera evenemang och 
möten så som konserter, vetenskapliga kongresser och mässor är ett effektivt sätt att driva 
besöksströmmar till destinationen. Med ett rikt utbud av reseanledningar ökar möjligheterna att locka 
såväl privat- som affärsresenärer att besöka destinationen samt att få dem att förlänga sin vistelse här. 

En indikator för evenemang har skapats och baseras på statistik från Göteborg & Co som avser 
evenemang som genomförs utanför den traditionella högsäsongen för besöksnäringen (juni - augusti). 
De evenemang som ingår i beräkningen är publika evenemang med fysiska inslag som ligger utanför 
destinationens ordinarie utbud. Evenemang så som löpande föreställningar på teatrar eller seriespel i 
olika idrotter ingår alltså inte i sammanställningen då dessa ordinarie evenemang sker inom ramen för 
det lokala kultur- och föreningslivet. De evenemang som omfattas i sammanställningen är hållbara 
evenemang som tillför staden identifierade värden utifrån ett destinationsperspektiv. Det handlar om 
exempelvis gästnätter, biljettintäkter, medialt genomslag och arbetstillfällen, såväl som 
varumärkesstärkande värden. Evenemangen varierar stort i inriktning, upplägg, innehåll, deltagarantal 
och besökare. Det kan vara både enstaka och årligen återkommande evenemang. Exempel på 
evenemang som omfattas av indikatorn är musikfestivaler, stadsfestivaler som drar en större publik, 
större konserter, mästerskap, motionslopp och ungdomscuper. 

De möten som inkluderas i indikatorn är möten med minst 200 delegater och minst en övernattning, 
där Gothenburg Convention Bureau (Göteborg & Co) har varit drivande eller rådgivande i 
beslutsprocessen, samt även inkommande möten där Gothenburg Convention Bureau haft en aktiv 
roll. Gothenburg Convention Bureau prioriterar i sitt arbete möten som skapar hållbar tillväxt och som 
gagnar den lokala forskningen. Sammanställningen omfattar främst internationella och nationella 
vetenskapliga möten, politiska möten samt större företagsmöten med genomförande utanför den 
traditionella högsäsongen för besöksnäringen (juni - augusti). Utöver att generera gästnätter och 
turistekonomiska effekter, har möten positiva effekter på destinationen kopplat till bland annat 
kunskapsspridning, kompetenshöjning och talangattraktion, samt bidrar med långsiktiga värden för 
samhället samtidigt som de är varumärkesstärkande för destinationen.  

I besöksnäringsprogrammet har följande tre indikatorer valts för uppföljning av detta mål: 

• Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (Källa: SCB 
Inkvarteringsstatistik) 

• Antal evenemang utanför högsäsong (Källa: Göteborg & Co) 
• Antal möten utanför högsäsong (Källa: Göteborg & Co) 

Perspektiv: Leva  

1. Besöksnäringen tillför mervärde för invånare  

Destinationen Göteborgs viktigaste ambassadörer är de egna invånarna och besöksnäringen ska verka 
för att tillföra mervärde och livskvalitet för dem som bor här. De egna invånarna står ofta för en 



 

 

betydande andel av besöken på exempelvis museum, restauranger och kulturscener och är därför en 
viktig del i att skapa omsättning och lönsamhet hos besöksnäringsföretagen på destinationen. Ett rikt 
utbud av upplevelser inom bland annat kultur, nöjen och aktiviteter skapar en levande stad och tillför 
värde för invånarna. Det stärker även Göteborgs attraktivitet som bostadsort. Stadens universitet och 
lärosäten får bättre möjligheter att locka till sig studenter och näringslivets möjligheter att attrahera 
arbetskraft utifrån förbättras. Destinationens viktigaste ambassadörer är de egna invånarna. När de är 
nöjda med destinationens utbud av upplevelser bidrar de till en välkomnande atmosfär för besökare 
och rekommenderar vänner och bekanta att besöka Göteborg.  

Möten mellan människor och deras upplevelser av konst och kultur öppnar dörrar till nya världar och 
hjälper människor att skapa sin identitet. Det bidrar till samhörighet och utgör grunden för framtidens 
historia och kulturarv. Även idrottsevenemang samt idrotts- och föreningslivet har en väldigt stor 
betydelse i invånarnas liv, dels utifrån ett hälsoperspektiv men även det samhällsengagemang som 
finns i föreningslivet bidrar till samhörighet vilket stärker invånarna.  

Publiken som deltar i konstnärliga, idrotts- eller nöjesupplevelser efterfrågar även övrigt 
besöksnäringsutbud så som transporter, mat och dryck. De är alla viktiga delar i besöksnäringens 
ekosystem. För invånarna, som nästan dagligen kommer i kontakt med någon av besöksnäringens 
aktörer, är det avgörande att de känner av det mervärde som besöksnäringen tillför. De hinder som 
förhindrar människor att ta del av destinationens mångfacetterade utbud av upplevelser och tjänster 
bör därför förebyggas. Målet är en helt tillgänglig destination - både fysiskt, psykosocialt och 
socioekonomiskt.  

Liksom bland besökarna mäts NPS (Net Promotor Score) hos invånarna. Med NPS ställs en central 
fråga; om man är villig att rekommendera andra att besöka destinationen Göteborg. De svarande får 
ange sin rekommendationsgrad på en skala från 0–10, precis på samma sätt som besökarna. Vid 
analys av svaren från Invånarundersökningen studeras särskilt hur olika grupper invånare upplever 
destinationen samt vilka delar av besöksnäringsutbudet man är nöjd eller mindre nöjd med. Det kan 
till exempel handla om undergrupper baserade på stadsdelstillhörighet, hushållets ekonomiska 
situation alternativt kön, ålder eller etnisk bakgrund. Svaren kan ge en fingervisning över vilka 
områden som har störst förbättringspotential.  

I besöksnäringsprogrammet har följande två indikatorer valts för uppföljning av detta mål: 

• NPS invånare (Källa: Invånarundersökning)  
• Andel invånare som anser att besöksnäringens utbud tillför värde för dem (Källa: 

Invånarundersökning) 
 

2. Antal arbetstillfällen i besöksnäringen ökar  

Arbete utgör en betydande del av invånarnas livsvillkor genom att skapa försörjningsmöjligheter. Det 
stärker känslan av att ha kontroll över sin livssituation och ökar känslan av delaktighet i samhället. 
För många är arbetet dessutom en bas för det sociala livet. Samtidigt har kraven på arbetsmarknaden 
höjts i takt med att samhället har förändrats. Ofta är utbildning en förutsättning för att få ett arbete och 
därmed kunna försörja sig.  

 



 

 

Besöksnäringen sysselsätter många människor och erbjuder i flera fall unga och utlandsfödda ett 
insteg på arbetsmarknaden. För unga innebär till exempel sommarjobb och extrajobb under 
studietiden ökade försörjningsmöjligheter. För att fler invånare skall kunna försörja sig på heltid 
genom arbete i besöksnäringen är det viktigt att det även finns arbetstillfällen under hela året. 

I besöksnäringsprogrammet har följande indikator valts för uppföljning av detta mål: 

• Antal anställda i besöksnäringsintensiva branscher (Källa: Business Region Göteborg) 

Med besöksnäringsintensiva branscher avses företag med verksamheter inom nedan listade SNI-koder. 
Definitionen av besöksnäringsintensiva branscher avgränsas primärt till reseanledningar, boenden, 
restauranger samt arrangörer och förmedlare. Branscher som drar nytta av turism, bl.a. detaljhandel och 
transportörer, är inte inkluderade. 

  

Bransch 
55.101 hotell med restaurang  
55.102 konferensanläggningar 
55.103 hotell utan restaurang 
55.201 vandrarhem m.m. 
55.202 stugbyar m.m. 
55.300 campingplatser m.m. 
55.900 andra logier 
56.100 restauranger och barer 
56.210 cateringföretag för enskilda evenemang 
56.299 övriga cateringföretag 
79.110 resebyråer  
79.120 researrangörer 
79.900 turistbyråer o.d. 
84.125 myndigheter som administrerar program för kultur, miljö, boende  
90.010 producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk 
90.020 stödföretag till artistisk verksamhet 
90.030 enskilda artister, författare, journalister m.fl. 
90.040 teater- och konserthusföretag o.d. 
91.020 museer  
91.030 kulturminnesinstitutioner 
91.040 botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
93.111 skidsportanläggningar 
93.112 golfbanor, golfklubbar 
93.113 motorbanor 
93.114 trav- och galoppbanor 
93.119 sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
93.120 sportklubbar och idrottsföreningar 
93.191 tävlingsstall 
93.199 professionella idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer 
93.210 nöjes- och temaparker 
93.290 övriga fritids- och nöjesanläggningar 



 

 

 Perspektiv: Verka  

1. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan  

En ekonomiskt hållbar destination kännetecknas av ett lokalt näringsliv med god lönsamhet som 
skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. En balans mellan efterfrågan och utbud uppnås 
genom att näringens aktörer driver efterfrågan genom nya reseanledningar, ökad tillgänglighet samt 
ett stärkt destinationsvarumärke. Detta samtidigt som etablerade och nya aktörer ges förutsättningar 
att utvecklas i ett näringslivsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och innovation. På en hållbar 
destination råder goda förutsättningar för alla typer av verksamheter i besöksnäringen att utvecklas 
och skapa tillväxt. För att möjliggöra en hållbar tillväxt behöver både befintliga aktörer ges 
möjligheter att utvecklas och nya aktörer välkomnas att etablera sig på destinationen. Såväl fysiska 
som digitala aktörer är viktiga för besöksnäringens framtida utveckling.  

Under lång tid har gästnätter på kommersiella boendeanläggningar använts som det främsta måttet på 
besöksnäringens utveckling. I takt med att fler besökare önskar övernatta på andra sätt så som 
exempelvis privatuthyrda lägenheter eller camping finns behov av att komplettera med nya mått för 
att mäta besöksnäringens utveckling. Det är samtidigt viktigt att det kommersiella boendeutbudet 
fortsatt tillgodoser efterfrågan som kan fluktuera över säsonger och veckodagar.   

För hotell är beläggningsgraden (kapacitetsutnyttjande hotellrum) ett vedertaget mått på hur väl 
utbudet tillgodoser efterfrågan. En genomsnittlig årlig beläggningsgrad på över 70% på 
destinationsnivå har historiskt antytt att det under perioder råder kapacitetsbrist, dvs. att det inte finns 
tillräckligt antal lediga hotellbäddar i staden för att möta efterfrågan. En destination bör därför sträva 
efter att ha en genomsnittlig årlig beläggningsgrad strax under 70% för att på helårsnivå ha en god 
balans mellan utbud och efterfrågan på hotell. Nivån om 70% kan komma att behöva justeras i 
framtiden för att möta eventuella förändrade resmönster, t.ex. om nedgången i affärsresandet skulle 
visa sig vara bestående. 

En boendeform som blivit mer populär på senare år är privatuthyrda stugor och lägenheter, som 
förmedlas via digitala plattformar. Eurostat har börjat sammanställa statistik över denna typ av 
övernattningar, primärt baserat på data från plattformarna Airbnb, Booking.com, Tripadvisor och 
Expedia Group. I nuläget klassas denna källa som experimentell, varför det kan komma att ske 
förändringar i hur statistiken presenteras. Eurostat definierar storstadsområdet Göteborg som 
kommunerna Göteborg och Partille. Det är med andra ord övernattningar i dessa två kommuner som 
ingår i Eurostats sammanställning av statistiken och den indikator som presenteras.  

I besöksnäringsprogrammet har följande fem indikatorer valts för uppföljning av detta mål: 

• Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (Källa: SCB Inkvarteringsstatistik) 
• Genomsnittlig beläggningsgrad på hotell i Göteborgs stad (Källa: SCB Inkvarteringsstatistik) 
• Antal övernattningar genomförda i privatuthyrda stugor och lägenheter via förmedlingssajter 

(Källa: Eurostat)  
• Antal övernattningar på campingplatser (Källa: SCB Campingstatistik) 
• Antal företag (arbetsställen) verksamma i besöksnäringsintensiva branscher (Källa: Business 

Region Göteborg) 
 



 

 

2. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen   

En levande stad med en besöksnäring i ständig utveckling som samverkar med näringsliv och 
akademi bidrar till att stärka hela regionens attraktionskraft. Internationella forskningskonferenser är 
ett verktyg för att tillvarata och profilera styrkeområden och bygga en destinations varumärke samt i 
förlängningen attrahera nya invånare. Genom att bidra till att stärka destinationens attraktionskraft 
spelar besöksnäringen en viktig roll för att skapa förutsättningar att locka talang, arbetskraft, 
forskning och investeringar till regionen. Besöksnäringen bidrar också till näringsliv och akademi på 
destinationen genom ett brett utbud av hotell- och konferensmöjligheter, restaurang- och nöjesutbud. 
 
På många destinationer i Europa skiftas fokus mot ett mer strategiskt och kvalitativt förhållningssätt 
till möten och konferenser där man fokuserar på att visa upp och stärka städernas unika kompetenser 
inom särskilda områden. Gränsöverskridande samarbeten mellan besöksnäring, offentlig verksamhet, 
näringsliv och akademi ger goda möjligheter att främja utvecklingen av Göteborg som en hållbar 
destination. Strategisk och strukturerad samverkan dem emellan skapar också ytterligare möjligheter 
till varaktiga positiva samhällseffekter, vilket blir allt viktigare som konkurrensmedel vid t.ex. 
värvning av möten och kongresser.  
 
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande regioner och befinner sig i en utvecklingsfas 
som innebär stora investeringar i form av forskning och utveckling. Här kan besöksnäringen fungera 
som ett verktyg där internationella möten, konferenser och evenemang kan stärka Göteborgs 
varumärke som en destination där kunskap värdesätts samtidigt som destinationen ytterligare etableras 
som en mötesplats och kunskapshubb för akademi och näringsliv. På en hållbar destination används 
också besöksnäringen som en kommunikativ plattform för att uppnå strategiska mål och för att i 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademin lyfta destinationens styrkor och 
fokusområden.  

I besöksnäringsprogrammet har följande indikator valts för uppföljning av detta mål: 

• Näringslivet och akademins upplevelse av besöksnäringens förmåga att stärka regionens 
attraktionskraft (Källa: mätmetoder under framtagande)  

3. Hållbarhetsarbete i världsklass  

Göteborg har en stark position internationellt inom hållbar destinationsutveckling. Framgången är ett 
resultat av ett engagerat och aktivt hållbarhetsarbete. Positionen bekräftas i den internationellt 
jämförande studien Global Destination Sustainability Index (GDSI) där Göteborg har varit i topp 
samtliga fyra år som rankingen genomförts. Indexet är ett viktigt verktyg i konkurrensen om 
internationella möten och evenemang. Verktyget speglar destinationens arbete inom stadens 
miljömässiga hållbarhet, stadens sociala hållbarhet, besöksnäringens aktörers hållbarhet, samt ledning, 
styrning och utveckling av destinationen.  

GDSI kan sägas ge en god indikation för arbetet mot programmets övergripande målbild - Hållbar 
destination 2030. Indexet, som revideras regelbundet, pekar på väsentliga områden och insatser och 
blir på så sätt även ett utvecklingsverktyg.  

  



 

 

Destinationens hållbarhetsarbete förutsätter ett engagemang inom alla tre dimensionerna hos 
respektive aktör. Den globala klimatutmaningen påverkar besöksnäringen i stor omfattning och 
förväntningarna på näringslivet att agera ökar. Parallellt med denna utveckling riktas ökat fokus på 
företagens arbete med social hållbarhet. Att till exempel verka för och uppmana aktörer i 
besöksnäringen att ansluta sig till tredjepartsaktörers certifieringar, såsom t.ex. Svanen, Green Key 
eller Krav, driver hållbar utveckling i hela näringen.  

Indikatorerna som avser andelen miljöcertifierade hotellrum och konferensanläggningar på 
destinationen bygger på uppgifter från anläggningarna som samlats in och sammanställts av Göteborg 
& Co under perioden april-juli 2021. Samtliga hotell med över 50 rum har tillfrågats och för 
konferensanläggningar har en begränsning gjorts till att enbart inkludera de anläggningar som är 
dedikerade till möten, inte konferenshotell. Andelen som presenteras är den andel av 
hotellrummen/konferensanläggningarna som själva uppger att de innehar något miljöcertifikat för sin 
verksamhet. Några exempel på utförare av certifikaten är Svanen, Green Key, SamCert 
Miljödiplomering och ISO 20121.   

Givet stadens ambitioner och målsättningar har destinationen goda förutsättningar för ett 
hållbarhetsarbete i världsklass. Tillsammans med Göteborgs Stad kan besöksnäringens aktörer även 
bidra till att uppnå stadens mål, såsom mål om full delaktighet, mål om jämlik stad, etc.  

I besöksnäringsprogrammet har följande tre indikatorer valts för uppföljning av detta mål: 

•  GDSI hållbarhetsranking (Källa: GDSI) 
• Andel miljöcertifierade hotellrum (Källa: Göteborg & Co)  
• Andel miljöcertifierade konferensanläggningar (Källa: Göteborg & Co) 

 

5. Specifikation programmets bidrag till Agenda 2030 

Specifikation mål och delmål 

SDG:s Mål och Delmål med koppling till 
Besöksnäringsprogrammet 

  

    
SDG 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla 

direkt 

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala 
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen 
samt sträva efter att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med 
det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och 
produktion, med de utvecklade länderna i täten. 

direkt 

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för 
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 
lokal kultur och lokala produkter. 

direkt 

  



 

 

SDG 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara 

direkt 

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga 
världens kultur- och naturarv. 

direkt 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan 
per person, bland annat genom att ägna särskild 
uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 
kommunalt och annat avfall. 

direkt 

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till 
säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och 
offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

direkt 

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och 
miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, 
stadsnära områden och landsbygdsområden genom att 
stärka den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen. 

direkt 

  
SDG 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

direkt 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 

direkt 

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och 
multinationella företag, att införa hållbara metoder och 
att integrera hållbarhetsinformation i sin 
rapporteringscykel. 

direkt 

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i 
enlighet med nationell politik och nationella 
prioriteringar. 

direkt 

12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka 
hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism 
som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och 
lokala produkter. 

direkt 

  
SDG 17: Stärka genomförandemedlen och 
återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling 

direkt 

17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling och komplettera det med partnerskap mellan 
flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, 
expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till 
att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i 
synnerhet utvecklingsländer. 

direkt 

17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och 
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom 
det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från 
andra partnerskap och deras finansieringsstrategier. 

direkt 



 

 

  
  
SDG 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors egenmakt 

Indirekt 

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och 
flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive 
människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer 
av exploatering 

Indirekt 

  
SDG 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder Indirekt 
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska livet. 

Indirekt 

  
SDG 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Indirekt 

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 
planering på nationell nivå. 

Indirekt 

  
SDG 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av 
biologisk mångfald 

indirekt 

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att 
minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda 
förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda 
och förebygga utrotning av hotade arter. 

indirekt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Programmets kopplingar till andra styrande dokument 

 

Styrande 
dokument  

Fastställare Giltighet  Anknytning till program 
för besöksnäringens 
utveckling 2022-2030 

Koppling till 
strategier i 
program för 
besöksnäringens 
utveckling 

Göteborgs Stads 
miljö- och 
klimatprogram 
 

KF 2021–
2030 

Tvärgående strategier som 
inbegriper att driva på 
utvecklingen av hållbara 
transporter, utvecklingen av 
hållbart byggande samt att 
skapa förutsättningar för att 
leva hållbart. Strategierna 
omfattar vidare att agera 
föregångare, planera för en grön 
och robust stad och driva på 
utvecklingen av cirkulär 
ekonomi.   

1, 2, 3, 4, 5 

Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska 
program  

KF  

 

2018–
2035 

Syftar till att bedriva en mark- 
och lokalförsörjning med insikt 
om näringslivets etablerings- 
och expansions-behov. Att 
erbjuda bra lokaler och 
verksamhetsmark i rätt lägen 
och att stärka och utveckla 
strategiska lägen som möter 
näringslivets behov av tillväxt. 
Programmet har vidare som 
fokus att utarbeta en 
välutvecklad process för att 
attrahera investeringar och 
stödja 
företagsetableringar.  Vidare 
innefattar dess strategier att 
stödja omställningen till en 
smart stad genom att tillvarata 
digitaliseringens 
möjligheter. Programmet syftar 
till att Göteborg ska vara en 
attraktiv plats att verka och bo 
i, samt att besöka, och att 
marknadsföra staden genom att 
utveckla berättelsen om 
Göteborg. Vidare finns 
målsättning om att förenkla 
stadens processer ur ett 
näringslivsperspektiv. 

1, 2, 3, 4, 5 



 

 

Programmet syftar till att stärka 
näringslivets förutsättningar för 
innovation, att tillvarata och 
attrahera kompetens samt att 
positionera staden som en 
ledande testmiljö för hållbara 
lösningar.  

Göteborgs Stads 
program för en jämlik 
stad 

KF  

 

2018–
2026  

Programmets mål och strategier 
inbegriper god och likvärdig 
tillgång till service i hela staden 
samt ett  
jämlikt basutbud av 
hälsofrämjande arenor och 
mötesplatser. Programmet 
syftar till samverkan för jämlik 
tillgång till hållbara livsmiljöer 
och att stadens fysiska miljöer 
ska skapa förutsättningar för 
socio-ekonomisk integration, 
trygghet och samman-hållning. 
Programmet syftar vidare till att 
utveckla en strukturerad och 
strategisk samverkan med 
akademi, näringsliv och 
civilsamhälle. 

 1, 2, 3, 4 

Kulturprogram för 
Göteborgs Stad 

KF 2013–
2021 

Programmet syftar till att 
främja delaktighet, 
interkulturell dialog och 
människors lust och motivation 
att ta del av och utöva konst 
och kultur.  Programmet syftar 
vidare till att skapa en attraktiv 
livsmiljö i staden.  

1, 4 

Göteborgs Stads 
innovationsprogram 
 

KF 2018–
2023 

Programmets mål omfattar att 
Göteborgs Stad har ett 
strukturerat arbetssätt som 
säkerställer effekt och nytta i 
gemensamma prioriteringar där 
innovation är ett verktyg, att 
medarbetare i Göteborgs 
Stadsförvaltningar och bolag 
har goda förutsättningar att vara 
innovativa och utveckla 
verksamheten och att Göteborg 
ska vara erkänd som 
innovationsledande stad. 

Programmet belyser vidare att 
innovation skapar nytta för 
boende, besökare och näringsliv 

3, 5  



 

 

och bidrar till ett jämlikt och 
hållbart Göteborg  

Göteborgs Stads 
Grönstrategi - för en 
grön och tät stad 
 

Park- och 
natur-nämnden 

2014–
2035 

Strategins målsättningar 
handlar om att Göteborg är en 
tät och grön stad där de 
offentliga platserna bidrar till 
ett rikt och hälsosamt stadsliv. 
Strategin lyfter vikten av att 
säkerställa god tillgång till 
parker och naturområden och 
skapa ett varierat innehåll i 
parker och naturområden.  

1, 2, 4  

Göteborgs Stads 
Trafikstrategi för en 
nära storstad 

 

Trafik-
nämnden 

2014–
2035 

Programmets strategier för 
stadsrum innefattar mål om att 
omdisponera gaturummet och 
skapa mer yta där människor 
vill vistas och röra sig. 

2, 4  

Översiktsplan för 
Göteborgs Stad 

KF väntas fatta 
beslut om 
förslag till ny 
Översiktsplan 
under våren 
2022.  

2022–
2050 

Planen belyser att de ökande 
turistströmmarna behöver 
mötas av ett större utbud av 
boende i olika former och 
prisklasser. Andra nödvändiga 
investeringar handlar om arenor 
och anläggningar, infrastruktur 
och transporter, kulturutbud och 
kommersiella ytor, 
naturupplevelser mm som alla 
är viktiga för besöksstadens 
attraktivitet på olika sätt. 
Planen belyser vidare att den 
nära tillgången till parker, natur 
och vatten bidrar till ökad hälsa 
och människors känsla av 
välmående. Kollektivtrafiken 
behöver säkerställa god 
mobilitet, tillgänglighet och 

1, 2, 4 



 

 

framkomlighet till 
evenemangsplatser och 
attraktioner. Fysisk planering 
för besöksnäringen i Göteborg 
innebär i hög grad att skapa 
attraktivitet genom 
reseanledningar och 
tillgänglighet.  

Göteborgs Stads 
Fördjupad 
översiktsplan centrum 
 

KF väntas fatta 
beslut om 
förslag till ny 
Översiktsplan 
under våren 
2022. 

 

2022–
2050 

Planen belyser att det finns en 
stark koppling mellan kulturella 
och kreativa företag och 
besöksnäringen, där 
upplevelsen och verksamheten 
kan vara direkt bunden till en 
plats och de största 
kundgrupperna är turister och 
privatpersoner. Planen talar 
vidare om vikten att främja en 
tillåtande atmosfär när det 
kommer till spontana och 
återkommande kulturyttringar, 
festivaler och evenemang 

2, 4 

 



 

Göteborg & Co, tjänsteutlåtande 1 (4) 
  
   

Remittering av förslag till Göteborgs Stads 
program för besöksnäringens utveckling 
2022–2030 
Göteborgs kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2018-02-22, §36 att fastställa 
Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Vidare beslöts 
att programmet ska utvärderas en gång per mandatperiod samt att Göteborg & Co vid 
behov har att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på anpassningar eller 
förändringar av programmet. 

Göteborg & Co styrelse beslöt 2021-02-08 §11 att ge VD i uppdrag att påbörja revidering 
av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling. Vidare beslöt styrelsen 
2021-10-11 att remittera förslag till reviderat program till berörda styrelser, nämnder och 
övriga intressenter för yttrande senast 2022-02-01.  

Programmets disposition utgår från Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. 
Remisshandlingen består av tre delar: tjänsteutlåtande (TU), förslag till program samt 
tillhörande fördjupningsbilaga. I TU ges en sammanfattande beskrivning av ärendets 
bakgrund, beskrivning av arbetsprocessen med revideringen samt en översiktlig 
genomgång av de huvudsakliga momenten i det nya förslaget till program. I programmet 
ligger fokus på målbild, mål, indikatorer samt strategier för att nå målbilden. Vidare 
identifieras viktiga aktörer för det fortsatta arbetet med strategierna.   

Programmets bilaga omfattas av fördjupande kunskapsunderlag rörande besöksnäringen 
och dess förutsättningar, inklusive en omvärldsanalys genomförd hösten 2021. Bilagan 
innehåller också en illustration över besöksnäringens ekosystem samt beskrivning av 
hållbarhetsramverket Global Destination Sustainability Index (GDSI). Vidare innefattar 
bilagan fördjupningsmaterial rörande mål och indikatorer. 

Remiss 
Använd gärna bifogad remissmall för att kategorisera era svar. I era remissvar önskar vi 
att ni utgår från följande: 

• Övergripande synpunkter på programmets innehåll och struktur 
• Eventuella förändringar eller tillägg av förslaget som anses nödvändiga ur 

verksamhetens/organisationens perspektiv 
• Eventuella målkonflikter 
• Om målen tydliggör riktningen för stadens gemensamma insatser 
• Om strategierna bedöms leda till måluppfyllelse 

 
 

  
  

Utfärdat 2021-10-04 
Diarienummer 0306/21  
 

Handläggare 
Åsa Borvén 
Telefon: 031-368 40 91 
E-post: asa.borven@goteborg.com  

 

mailto:asa.borven@goteborg.com
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Inom de fem strategierna identifieras viktiga aktörer. I ert remissvar ber vi er särskilt 
uppmärksamma:  

• Om ni upplever att er organisation är omnämnd inom relevant område och i 
rimlig omfattning 

• Om ni ser ytterligare kopplingar till strategier och målsättningar i stadens 
styrande dokument och/eller den egna organisationens uppdrag som inte fullt 
omhändertas i nuvarande förslag. 

Svar till Göteborg & Co AB 
Yttrandet ska vara nämnd-/styrelse-/rådsbehandlat och tydligt uttrycka om 
nämnden/styrelsen/rådet tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslaget. 
Yrkanden, skiljaktiga meningar, reservationer och särskilda yttranden från nämnd-
/styrelsebehandlingen ska alltid bifogas. Bifoga protokollsutdrag och tjänsteutlåtande vid 
nämnd-/styrelsebehandlat remissvar.  

Svara till Göteborg & Co AB genom att skicka yttrande i Word-format till diarium.gbg-
co@goteborg.com. Märk svaret med diarienummer 0306/21.  

Vid frågor, kontakta Åsa Borvén, asa.borven@goteborg.com , 031-368 40 91 

Göteborg & Co önskar att era svar är bolaget tillhanda senast 2022-02-01. Bifogat ärende 
översänds till mottagare enligt nedan sändlista.  

 

Bilagor  
Bilaga 4  Remissmall   

  

mailto:diarium.gbg-co@goteborg.com
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Sändlista  
 
Remissinstanser Göteborgs Stad  
Byggnadsnämnden  
Trafiknämnden  
Fastighetsnämnden  
Kulturnämnden  
Idrott & Föreningsnämnden  
Park och Naturnämnden  
Miljö- och klimatnämnden  
Arbetsmarknads- & vuxenutbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden  
Nämnden för konsument- och medborgarservice 
Nämnden för intraservice 
  
Business Region Göteborg AB  
Göteborgs Spårvägar AB  
Renova AB  
Göteborg Energi AB  
Förvaltnings AB Framtiden  
Higab AB  
Göteborgs Hamn AB  
Göteborgs Stads Parkerings AB  
Liseberg AB  
Got Event AB  
Göteborgs Stadsteater AB  
Johanneberg Science Park  
Lindholmen Science Park   
Göteborg Citysamverkan 
 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Göteborgs Stads HBTQ-råd 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Göteborgs Stads ungdomsfullmäktige 
   
Övriga aktörer 
Göteborgsregionen (GR) 
Ale kommun 
Alingsås kommun 
Härryda kommun 
Kungsbacka kommun 
Kungälv kommun 
Lerums kommun 
Lilla Edets kommun 
Mölndals kommun 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 
 
Göteborgs Universitet, Centrum för Turism  
Västra Götalandsregionen 
Regionutvecklingsnämnden, VGR  
Turistrådet Västsverige 
Visit Sweden 
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Tillväxtverket  
Visita Västra 
Vinnova AB 
RISE Research Insitutes of Sweden 
Näringsdepartementet 
Swedavia Landvetter Airport 
 
 
Föreningen Göteborgshotellen 
Storhotellgruppen 
Göteborgs Restaurangförening 
Svenska Mässan 
Göteborgs shoppingnätverk 
 

 

 

  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 129 Dnr: KS 2021/931 
 
Årsplanering för allmänna utskottet 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för allmänna utskottet 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I styrdokumentet Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen i Stenungsunds 
kommun som är antagen av fullmäktige beskrivs utskottens uppdrag. Där framgår det att 
utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. De ska även följa upp verksamheterna vad 
gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning samt verkställighet av beslut som är fattade av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Information och löpande rapportering ska 
utformas så att utskotten kan följa upp verksamheterna. 
 
Som ett stöd i att allmänna utskottet ska kunna arbeta systematiskt med uppföljningar fördelat 
jämnt under året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra vilken information som 
ska ges på vilket sammanträde. 
 
Flera informationspunkter kopplade till sektor samhällsbyggnad har tagits bort i förslaget för 
2022 års planering jämfört med nuvarande år. Anledningen är att dessa informationspunkter 
har utgått från sammanträdena med återkommande frekvens. Detta beror på att förvaltningen 
inte haft någon information att lämna, eller på grund av att allmänna utskottet ändå fått 
informationen men i ett annat format. Förvaltningen anser därför inte att det finns behov av att 
ha kvar dessa informationspunkter nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20021-10-13 
Årsplanering för allmänna utskottet 2022 
Årsplanering för allmänna utskottet 2021 
 
Beslut skickas till 
Administrativa funktionen 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/931
2021-10-13

 
Mia Skytt Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Årsplanering för allmänna utskottet 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för allmänna utskottet 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I styrdokumentet Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen i Stenungsunds 
kommun som är antagen av fullmäktige beskrivs utskottens uppdrag. Där framgår det att 
utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. De ska även följa upp verksamheterna vad 
gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning samt verkställighet av beslut som är fattade av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Information och löpande rapportering ska 
utformas så att utskotten kan följa upp verksamheterna. 
 
Som ett stöd i att allmänna utskottet ska kunna arbeta systematiskt med uppföljningar fördelat 
jämnt under året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra vilken information som 
ska ges på vilket sammanträde. 
 
Flera informationspunkter kopplade till sektor samhällsbyggnad har tagits bort i förslaget för 
2022 års planering jämfört med nuvarande år. Anledningen är att dessa informationspunkter 
har utgått från sammanträdena med återkommande frekvens. Detta beror på att förvaltningen 
inte haft någon information att lämna, eller på grund av att allmänna utskottet ändå fått 
informationen men i ett annat format. Förvaltningen anser därför inte att det finns behov av att 
ha kvar dessa informationspunkter nästkommande år. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då årsplaneringen är en sammanställning över återkommande ärenden till utskottet medför 
detta i sig inga konsekvenser för barn. Däremot kan den information som förvaltningen under 
året lämnar särskilt beröra barn, detta gäller exempelvis informationspunkterna ”Lokalprojekt 
och Lokalstyrgrupp”, ”Trafiksäkerhet” och ”Service (måltid och lokalvård)”. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/931
2021-10-13

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20021-10-13 
Årsplanering för allmänna utskottet 2022 
Årsplanering för allmänna utskottet 2021 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Daniel Jerling 
Sektorchef Sektorchef 
 
 
Beslut skickas till 
Administrativa funktionen 



Styrdokument 
2021-10-15 

Dnr KS 2021/931 

 

Årsplanering för allmänna utskottet 2022 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP NOV DEC 

Sektorövergripande 
          

Ej verkställda uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

       X   

Budgetuppföljningar     X   X   

Marsprognos    X       

Sektor samhällsbyggnad 
          

Fördjupning detaljplaner  X     X    

Avvikelserapportering projekt X X X X X X X X X X 

Statliga transport- och infrastrukturfrågor X X X X X X X X X X 
Planerat underhåll Infrastruktur 
(Gata, VA och Renhållning) 

     X     

Miljöpriset         X  

Aktuell information 
(sektorchef informerar) X X X X X X X X X X 

Sektor stödfunktioner 
          

Digitalisering  X     X    

SOLTAK   X     X   

Näringslivsfrågor  X      X   

Lokalprojekt (vid behov) X X X X X X X X X X 

Samarbete med andra kommuner - 
Överförmyndarverksamhet, 
Konsumentverksamhet, telefonväxel 

     
X 

     

Servicemätning tillgänglighet telefon och 
e-post 

 
X 

        

Service (måltid och lokalvård)   X        

Park    X       

Underhåll av kommunens fastigheter     X      

Aktuell information 
(sektorchef informerar) X X X X X X X X X X 

Årlig information om resultatet från KKiK  X         

Fastställa datum för gemensamma 
utbildningsdagar med TMN 

         X 

 



 
 

 Styrdokument Dnr KS 2020/947 
2021-02-16 

 
Årsplanering för allmänna utskottet 2021 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP NOV DEC 

Sektorövergripande           

Ej verkställda uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige        X   

Budgetuppföljningar     X   X   

Marsprognos    X       

Sektor samhällsbyggnad           

Fördjupning detaljplaner  X     X    

Avvikelserapportering projekt X X X X X X X X X X 
Kollektivtrafik,  
inför årlig dialog med Västtrafik 

     X      

Tertialredovisning projekt     X    X  

Trafiksäkerhet        X   

Statliga transport- och infrastrukturfrågor X X X X X X X X X X 

Bostadsmarknadsrapport       X    

Planerat underhåll Infrastruktur  
(Gata, VA och Renhållning)    X     X  

Hållbarhetsarbete (miljöstrategi, energi- och 
klimat, 8 + fjordar)  X      X   

Miljöpriset         X  
Aktuell information 
(sektorchef informerar) X X X X X X X X X X 

Sektor stödfunktioner           

Digitalisering  X     X  
 

 

SOLTAK    X     X  X 

Näringslivsfrågor   X      X   

Lokalprojekt och lokalstyrgruppen X X X X X X X X X X 

Samarbete med andra kommuner - 
Överförmyndarverksamhet, 
Konsumentverksamhet, telefonväxel 

    X      

Servicemätning tillgänglighet telefon och  
e-post 

 X         

Service (måltid och lokalvård)   X        

Park    X       

Underhåll av kommunens fastigheter     X      
Aktuell information 
(sektorchef informerar) X X X X X X X X X X 

Årlig information om resultatet från KKiK  X         
Fastställa datum för gemensamma 
utbildningsdagar med TMN          X 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 127 Dnr: KS 2021/602 
 
Rivning av byggnad på Industrivägen 1 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnad på Industrivägen 1, Stenung 3:3. Finansiering 
sker inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten på Industrivägen 1, Stenung 3:3 ägs av Stenungsunds kommun och har använts 
som klubblokal för modellflygklubben. Huset är i så dåligt skick att klubben inte längre vill 
vara kvar. Området är detaljplanerat för allmän platsmark.  
 
Fastigheten på Industrivägen 1, Stenung 3:3 ägs och förvaltas av Stenungsunds kommun. Den 
är en så kallad exploateringsfastighet som hyrts ut till modellflygklubben i avvaktan på att 
området skall exploateras.  
 
Fastigheten ligger innanför skyddslinje för säkerhetszon industri och inom stadsplan 70. 
Marken är utlagd som allmän platsmark för gata eller torg/park eller plantering. Borealis, 
fastighetsägare till Stenung 4:177, kontaktade förvaltningen under 2019-2020 då de hade 
planer på att utveckla sin fastighet. I samband med detta lyftes även frågan om när den 
allmänna platsen i området skulle kunna byggas ut. 
 
Modellflygklubben har sagt upp hyreskontraktet för lokalen då de anser att den är i för dåligt 
skick för att kunna användas som klubblokal. De flyttade ut i juni i år. 
 
Eftersom marken är planlagd som allmän platsmark och byggnaderna är i mycket dåligt skick 
föreslår förvaltningen att byggnaderna rivs. Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är 
förslaget att rivningslov söks direkt så att huset kan rivas utan dröjsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Karta Industrivägen 1, Stenung 3:3 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
ingvar.landen@stenungsundshem.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2021/603
2021-10-19

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av byggnad på Industrivägen 1, Stenung 3:3 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnad på Industrivägen 1, Stenung 3:3. Finansiering 
sker inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten på Industrivägen 1, Stenung 3:3 ägs av Stenungsunds kommun och har använts 
som klubblokal för modellflygklubben. Huset är i så dåligt skick att klubben inte längre vill 
vara kvar. Området är detaljplanerat för allmän platsmark.  
 
Fastigheten på Industrivägen 1, Stenung 3:3 ägs och förvaltas av Stenungsunds kommun. Den 
är en så kallad exploateringsfastighet som hyrts ut till modellflygklubben i avvaktan på att 
området skall exploateras.  
 
Fastigheten ligger innanför skyddslinje för säkerhetszon industri och inom stadsplan 70. 
Marken är utlagd som allmän platsmark för gata eller torg/park eller plantering. Borealis, 
fastighetsägare till Stenung 4:177, kontaktade förvaltningen under 2019-2020 då de hade 
planer på att utveckla sin fastighet. I samband med detta lyftes även frågan om när den 
allmänna platsen i området skulle kunna byggas ut. 
 
Modellflygklubben har sagt upp hyreskontraktet för lokalen då de anser att den är i för dåligt 
skick för att kunna användas som klubblokal. De flyttade ut i juni i år. 
 
Eftersom marken är planlagd som allmän platsmark och byggnaderna är i mycket dåligt skick 
föreslår förvaltningen att byggnaderna rivs. Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är 
förslaget att rivningslov söks direkt så att huset kan rivas utan dröjsmål.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av byggnaden på Industrivägen 1, Stenung 3:3 är utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
fördelaktigt. Byggnaderna bör rivas snarast då det åtgår viss personell resurs för tillsyn. 
Rivningskostnaden beräknas uppgå till ca 170 tkr. Finansieras via Fastighets budget.    
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2021/603
2021-10-19

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser rivning av en fastighet och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Karta Industrivägen 1, Stenung 3:3 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
ingvar.landen@stenungsundshem.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 



 
 

Bilaga Dnr KS 2021/602
2021-10-19

 
Helena Cessford 
 
 
Bilaga 1. Karta Industrivägen 1, Stenung 3:3 

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 128 Dnr: KS 2021/603 
 
Rivning av byggnad på Västergårdsvägen 30 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaderna på Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226. 
Finansiering sker inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226, ägs och förvaltas av Stenungsunds 
kommun.  
 
Fastigheten är en så kallad exploateringsfastighet och har hyrts av socialtjänsten som boende i 
avvaktan på att området skall exploateras. Den ligger i området mellan skyddslinjen och den 
yttre gränslinjen för buller och övriga störningar avseende säkerhetszoner för industrin. 
 
Byggnaden är i mycket dåligt skick och kan inte längre användas som bostad, varför 
förvaltningen föreslår att den rivs. Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är förslaget 
att rivningslov söks direkt så att huset kan rivas utan dröjsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Karta Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
ingvar.landen@stenungsundshem.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2021/602
2021-10-19

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av byggnader på Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226. 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaderna på Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226. 
Finansiering sker inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226, ägs och förvaltas av Stenungsunds 
kommun.  
 
Fastigheten är en så kallad exploateringsfastighet och har hyrts av socialtjänsten som boende i 
avvaktan på att området skall exploateras. Den ligger i området mellan skyddslinjen och den 
yttre gränslinjen för buller och övriga störningar avseende säkerhetszoner för industrin. 
 
Byggnaden är i mycket dåligt skick och kan inte längre användas som bostad, varför 
förvaltningen föreslår att den rivs. Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är förslaget 
att rivningslov söks direkt så att huset kan rivas utan dröjsmål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av Stenung 3:226 är utifrån ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt. Statusen på 
byggnaden är dålig och kommunen har ingen användning av den. Byggnaden bör rivas snarast 
då det åtgår viss personell resurs för tillsyn. Rivningskostnaden beräknas uppgå till ca 130 tkr. 
Finansiering sker via Fastighets budget. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser rivning av en fastighet och har ingen direkt påverkan på barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Karta Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2021/602
2021-10-19

 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN  
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
ingvar.landen@stenungsundshem.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 

 



 
 

Bilaga Dnr KS 2021/603
2021-10-19

 
Helena Cessford 
 
 
Bilaga 1 – Karta Västergårdsvägen 30, Stenung 3:226 
 

 

 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/188
2021-10-28

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Svar på motion angående processer för privata aktörer att bygga 
verksamhetslokaler och driva verksamheter 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom den 5 februari 2020 med en motion som föreslår att 
förvaltningen utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i planeringen 
av byggandet av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 
 
Motionären påtalar de finansiella utmaningar som Stenungsunds kommun står inför de 
närmaste åren avseende investeringar i välfärden och menar att kommunen behöver externa 
aktörer för att nå målen. Kommunen behöver vara tydligare mot marknaden om dess planer 
genom att ta fram beslutsunderlag som anger hur stor andel av investeringsbehovet som 
behöver göras av annan aktör än kommunen. Politiken ges då möjlighet att avgöra vad som 
skall byggas eller drivas i privat regi. 
 
Ekonomi- och personalberedningen har berett motionen (2 december 2021) och lämnar över 
den till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 
 
Beskrivning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom den 5 februari 2020 med en motion som föreslår: 
 

• Att förvaltningen utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i 
planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 5 mars 2020. Motionen överlämnades till 
ekonomi- och personalberedningen med följande beredningsdirektiv: 
 

• Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren. 
• Ange och säkerställa var i investeringsprocessen privata aktörer kan komma in i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler. 
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• Ange och säkerställa var i investeringsprocessen de kan komma in i planeringen att 
driva verksamheter. 

 
 
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att eftersom driftsform och ägande påverkar 
investeringsbehovet är bästa tidpunkten för att besluta om detta innan beslut av 
investeringsbudget, det vill säga direkt efter det att ett behov har identifierats. 
Budgetberedningen kan ta fram förslag till beslut om vilka fastigheter som skall uppföras 
och/eller drivas i privat regi. 
 
Ekonomi- och personalberedningen har berett motionen och lämnar över den till 
kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 
 
Investeringsutrymme för de kommande fem åren 
 
Utifrån de finansiella målen har en investeringsvolym räknats fram. I nedanstående tabell 
redovisas investeringsutrymmet för åren 2021 – 2024. För 2025 - 2026 har inget 
investeringsutrymme beslutats.  

 

 
Lokalinvesteringsprocessen i korthet 
Först görs en behovsstudie för att identifiera verksamheternas lokalbehov. Behoven 
presenteras i kommunens lokalresursplan vilken ligger som underlag till 
investeringsbudgeten. Därefter görs en förstudie för att identifiera handlingsalternativ och 
förutsättningar. Dessa utreds och förvaltningen redovisar sitt förslag till handlingsalternativ. 
Förslag på byggnation tas sedan fram och tjänsteskrivelse upprättas för beslut av 

Investeringar

Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2021:1

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Snitt 5 
år

Investeringsvolym, budget 2022 * 154,1 341,2 393,9 340,2 337,8 313,4

Årets avskrivningar ** 82,8 92,9 97,5 113,4 126,3 102,6
Årets resultat *** 138,2 19,2 21,0 11,1 -32,5 31,4
Prognostiserad tomtförsäljning 20,8 5,0 37,5 15,0 15,7
Summa 221,0 132,9 123,5 162 108,8 149,6

Självfinansieringsgrad 143,4% 39,0% 31,4% 47,6% 32,2% 58,7%

Mål: Lägst 70 % självfinansieringsgrad 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%

Medger en investeringsvolym på 315,7 189,9 176,4 231,4 155,4 213,8
I investeringsbeloppen exkluderas va och renhållning
I avskrivningarna exkluderas va och renhållning
I resultatet ingår inte va och renhållning då de budgeterar med 0
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kommunstyrelsen om att gå vidare med projektering för upphandling. Efter det att ram- och 
bygghandlingar arbetats fram och upphandling är genomförd tas nytt beslut om igångsättning. 
När byggnationen är klar och byggnaden tagits i anspråk slutredovisas projektet till 
kommunstyrelsen. 
 
Ange och säkerställa var i investeringsprocessen privata aktörer kan komma in i 
planeringen av byggandet av verksamhetslokaler. 
Privata aktörer kan bygga för att hyra ut verksamhetslokaler, bygga för att sälja till 
kommunen eller uppföra byggnader för kommunen på fastigheter som kommunen äger. 
 
I de fall som kommunen äger, eller förvärvar fastigheten innan byggnation, väljs entreprenör 
genom upphandling efter det att kommunen projekterat för ny verksamhetslokal. Privata 
aktörer har möjlighet att komma in med anbud för byggnationen.  
 
När en privat aktör skall bygga en verksamhetslokal för försäljning eller uthyrning till 
kommunen så behöver de komma in i processen så tidigt som möjligt. Val av ägande påverkar 
vilka steg i investeringsprocessen som behöver utföras av kommunen respektive den privata 
aktören.  
 
Ange och säkerställa var i investeringsprocessen de kan komma in i planeringen att 
driva verksamheter. 
Val av driftsform skulle kunna påverka val av fastighetsägare eller lokalens utformning och 
därmed kommunens investeringsbehov. Bästa tidpunkten för att besluta om driftsform är 
därför innan beslut av investeringsbudget.  
 
Förslag på alternativa driftsformer kan antingen komma från politiken, förvaltningen eller 
genom en inkommen ansökan. Om extern driftsform skulle vara aktuell behöver möjliga 
intressenter därför informeras tidigt i processen. 
 
Slutsats 
Det finns ett flertal olika scenarier för i vilka lokaler och i vilken form verksamheter kan 
bedrivas. Till exempel:  

• Kommunen äger lokalen och driver verksamheten. 
• En fristående aktör äger lokalen och driver verksamheten. 
• En fristående aktör driver verksamheten och kommunen äger lokalen (till exempel 

entreprenad). 
• En fristående aktör bygger och hyr ut lokalen till kommunen som bedriver 

verksamheten. 
• En fristående aktör bygger och säljer därefter lokalen till kommunen som bedriver 

verksamheten. 
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Eftersom driftsformen och ägande påverkar investeringsbehovet är bästa tidpunkten för att 
besluta om driftsform och ägande innan beslut av investeringsbudget det vill säga direkt efter 
det att ett behov har identifierats. Annars riskerar investeringsbudgeten att avvika med 
motsvarande investering. 
 
Beslut om verksamhetslokal ska byggas eller drivas i fristående regi kan tas som ett separat 
beslut innan investeringsbudgeten beslutas. När en ny fastighetsinvestering identifieras i 
lokalprogrammet kan budgetberedningen ta fram förslag på om fastigheten skall uppföras 
och/eller drivas i privat regi. 
 
Nästa tillfälle för beslut om driftsform behöver enligt ovan då vara innan beslut om budget 
2023, plan 2024–2025 tas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om beslut fattas om att låta extern aktör äga lokaler som kommunen har verksamhet i behöver 
kommunen inte investera i fastigheten. I stället för kapital- och viss del av driftskostnader 
kommer kommunen att betala en hyra.  

Det är inte möjligt att generellt säga om det blir en positiv eller negativ konsekvens om en 
extern aktör projekterar och bygger en lokal som kommunen sedan köper. Det måste bedömas 
vid varje enskilt objekt. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och får inga konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Lokal som byggs särskilt för att hyras in till kommunens verksamheter eller byggs för 
kommunens ändamål och sedan övertas av kommunen omfattas av lagen om offentlig 
upphandling. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Bilaga Lokalinvesteringsprocessen 
Bilaga Motion från Moderaterna 2020-02-05 - Utveckla processer där privata aktörer kan 
komma in tidigare i planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av 
verksamheter. 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/188
2021-10-28

 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunstyrelsen 
Lokalresursstrateg 
 
 
Projektering och upphandling av Jörlandaskolan till- och 
ombyggnation 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med projektering och upphandling 
av till- och ombyggnation av Jörlandaskolan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om till- och ombyggnation av 
Jörlandaskolan vilket är planerat att stå klar 2024. Jörlandaskolan är en grundskola med cirka 
280 elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan är byggd 1964 (tillbyggd 2003). Fram till 
i juni 2021 kompletterades skolan med tillfälliga moduler som nu är borttagna då det 
tillfälliga bygglovet har upphört. Tillfälliga klassrum hyrs i stället in i den intilliggande 
bygdegården. En detaljplaneförändring av Kyrkeby 3:33 och Kyrkeby 3:34 har genomförts 
och är beslutad i kommunfullmäktige 2021-11-11 § 179. I planen tas höjd för att vid framtida 
behov kunna utöka skolan till tre paralleller samt möjlighet att kunna bygga en fullstor 
idrottshall med mindre läktare. 
 
Tillbyggnationen avser slöjd-, musik och NO/bild-salar, kök och matsal, expedition, rum för 
elevhälsan samt personalrum. Tillbyggnationen avser klassrum i gamla slöjdsalarna och 
matsalen samt arbetsrum i expeditionen och elevhälsans gamla rum. 
 
Beskrivning av ärendet 
Jörlandaskolan är en grundskola med cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs sex. 
Skolan är byggd 1964 (tillbyggd 2003). Den är trång och det saknas flera funktioner. Fram till 
i juni 2021 kompletterades skolan med tillfälliga moduler som nu är borttagna då det 
tillfälliga bygglovet har upphört. Tillfälliga klassrum hyrs i stället in i den intilliggande 
bygdegården. En detaljplaneförändring av Kyrkeby 3:33 och Kyrkeby 3:34 har genomförts 
och är beslutad i kommunfullmäktige 2021-11-11. I planen tas höjd för att vid framtida behov 
kunna utöka skolan till tre paralleller samt möjlighet att kunna bygga en fullstor idrottshall 
med mindre läktare. 
 
Två hemklassrum, specialsalar för NO/bild och musik samt biblioteksrum saknas. Elevhälsan 
är trång och lyhörd och det är stor brist på arbetsplatser för personalen. Kök och matsal har 
undermålig kapacitet vilket också begränsar hela skolans kapacitet. Jörlandaskolans kök är i 
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dagsläget det skolkök som ligger längst ifrån skolornas centralkök på Nösnäs, vilket innebär 
flera och långa transporter med långa varmhållningstider. 
 
Tillbyggnationen ska härbärgera specialsalar för NO/bild, slöjdsalar, bibliotek, rum för 
elevhälsan (skolsköterska, skolkurator och specialpedagog), arbetsrum för lärare, 
personalrum, kök och matsal samt expedition med plats för skoladministratör, rektor och 
biträdande rektor. En byggnad med en tydlig huvudentré ut mot Bagarevägen samt en entré in 
mot befintliga skolbyggnader. Dörr öppnas upp i den befintliga huvudbyggnadens sydvästra 
fasad för att underlätta logistik mellan byggnaderna. Byggnaderna skall dock inte byggas 
samman då det skulle begränsa elevernas vägar att nå rastaktiviteterna, dock finns önskemål 
om att kunna gå under ett skärmtak mellan byggnaderna. En strävan finns att minimera 
utsprång och dolda platser när bygganden utformas för en tryggare miljö. Denna 
tillbyggnation kommer att uppgå till 1600 m² BRA.  
 
Två klassrum iordningställs genom en ombyggnation av de gamla slöjdsalarna, kök och 
matsal görs om till pedagogiskt utrymme. 
 
Det gamla personalrummet samt expeditionen ligger byggs om för att ge plats till ytterligare 
personalarbetsrum samt rum för särskildundervisningsgrupp. 
Likaså byggs gamla elevhälsans lokaler om till arbetsplatser för personal. 
Den totala ytan för ombyggnation uppgår till 550 m². 
 
Förslaget innebär också att angöring till kök och logistiken förbättras. Likaså kommer en 
parkering att anläggas i anslutning till den nya byggnaden. Den parkering som idag nyttjas 
norr om skolan kommer då att avlastas markant. Hämtning och lämning kommer att 
underlättas i och med denna nya placering.  
 
Förslaget är att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med projektering och upphandling av 
till- och ombyggnad av Jörlandaskolan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Till- och ombyggnationen av Jörlandaskolan finns med i 2021 års investeringsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Matsalen har under många år varit underdimensionerat vilket skapat en miljö som har varit 
både stressig och bullrig för barnen på skolan. En ombyggnation till en större kapacitet 
kommer att minska trycket på matsalen och åtgärda dessa problem.  Ingen särskild lokal finns 
idag som är anpassad för ämnena bild, teknik och No. Skolsköterskans och skolkuratorns rum 
ligger idag i anslutning till en korridor med dåliga möjligheter till insynsskyddade väntrum. 
Rummen har dessutom varit lyhörda. Nya lokaler för elevhälsa skyddar barnens integritet och 
skapar trygga möjligheter för barnen att uppsöka dess funktioner.  
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Biblioteket är idag inklämt i en korridorspassage och gynnar näppeligen ett aktivt läsintresse 
såsom ändamålsenliga bibliotekslokaler ska göra.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 God utbildning för alla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 

lovisa.albin@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunfullmäktige 
Lokalresursstrateg 
 
 
Tillfälligt öppethållande av Hasselbackens förskola 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att stängningen av Hasselbackens förskola skjuts fram till den 
15 juli 2023. Om behovet av öppethållandet av förskolan därefter kvarstår ska nytt beslut 
fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att Hasselbackens förskola ska stängas den 15 juli 2022. 
På grund av förseningar i byggnationen av ny förskola i Hallerna behöver ytterligare platser 
tillskapas. Förslaget är att Hasselbackens förskola hålls öppen ytterligare en period.   
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 (§ 97) att stänga Hasselbackens förskola den 
15 juli 2022.  
 
Beslutet byggde på att det skulle finnas tillräckligt med förskoleplatser i kommunen när 
Hallerna norra förskola står klar i januari 2023. Processen kring byggnationen av Hallerna 
norra kommer emellertid att dra ut på tiden då bygglovet överklagats. I dagsläget är det 
oklart hur lång förseningen kan komma att bli. Förvaltningens bedömning är dock att det 
inte är realistiskt att förskolan kan stå klar till andra halvåret 2022. 
 
Förseningen, i kombination med förändrade planeringsförutsättningar, gör att antalet 
förskoleplatser 2023 kommer att understiga behovet. De förändrade 
planeringsförutsättningarna beror huvudsakligen på ett ökat antal barn i förskoleålder i 
förhållande till tidigare befolkningsprognos.  
 
För att säkerställa ett tillräckligt antal förskoleplatser fram till att den nya förskolan på 
Hallerna är klar föreslår förvaltningen att Hasselbackens förskola hålls öppen ytterligare en 
period. 
 
Platser på hösten kommer fortsatt inte vara ett problem under prognostiden då det alltid är 
färre inskrivna barn denna period. Däremot kommer den överinskrivning med cirka ett barn 
per avdelning, som tidigare vid behov har gjorts från april-maj, börja så tidigt som i januari 
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på vissa förskolor. Detta påverkar verksamheten negativt. Håller vi öppet Hasselbackens 
förskola behöver verksamheten inte göra några överinskrivningar.  
 
Under alla omständigheter behöver de moduler som står på Kristinedals grusplan stå kvar 
under hela bygglovstiden. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till 2023-10-31. För 
närvarande finns 7 avdelningar på den tillfälliga förskolan. Genom att utlösa optionen på 
ytterligare en avdelning skulle 18 platser tillskapas. Detta som alternativ till att öppethålla 
Hasselbackens förskola bedöms som otillräckligt. Totalkostnaden skulle dessutom bli högre 
och flexibiliteten minska.  
 
Hasselbackens förskola bör stängas och inte renoveras 
Utifrån externa statusutredningar, byggnadens ålder och den totala driftsekonomin för 
fastigheten bedömer förvaltningen inte att en upprustning av Hasselbackens förskola bör 
genomföras. En upprustning skulle kräva en noggrann projektering kring hur eventuella 
renoveringar ska göras då konstruktionen är daterad och inte används längre varför det är 
svårt att överblicka konsekvenserna av de ingrepp som görs. Renoveringarna skulle behöva 
vara så omfattande att ingen verksamhet kan bedrivas under tiden. Barn och personal skulle 
sålunda behöva nyttja alternativa lokaler under denna tid.  
 
Förvaltningen bedömer fortsatt att det utifrån ett fastighetsperspektiv och ett 
integrationsperspektiv är angeläget att stänga Hasselbackens förskola när tillräckligt antal 
förskoleplatser finns i kommunen. Att öppethålla förskolan denna period innebär att barn 
från andra delområden kommer att erbjudas plats på Hasselbacken då det är där ett överskott 
av platser kommer att finnas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att hålla Hasselbackens förskola öppen beräknas till 347 tkr/ år exkl. 
kapitalkostnader och genererar 90 platser. Att utlösa optionen avseende en extra modul på 
Kristinedalsplan vilket skulle medför 18 platser beräknas till 430 tkr, varav 160 tkr avser 
kostnader för etablering av modulen och 270 tkr avser en årlig driftskostnad.  
 
Per den 31 december 2021 uppgår det bokförda värdet på Hasselbacken till 3 530 tkr. Det 
innebär 322 tkr per år i kapitalkostnader. Denna kostnad kommer kvarstå oavsett om 
kommunen väljer att stanna kvar i lokalerna eller inte. I det avseende förskolan blir kvar och 
fastigheten inte rivs kommer den årlig kapitalkostnaden fortsätta debiteras. Vid en eventuell 
försäljning kommer bokfört värde skrivas ner och belasta resultatet som redovisas 
tillsammans med försäljningsvärdet.  
 
När det gäller kostnader för lokalvård, vakt och måltid bedöms dessa vara kostnadsneutrala 
då det i detta fall har liten eller ingen betydelse alls i vilken av lokalerna som verksamheten 
bedrivs i.  
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Barnkonsekvensanalys 
Att öppethålla Hasselbackens förskola ytterligare en period innebär att inga 
överinskrivningar behöver göras och barngrupperna storlek fortsatt inte blir för stora. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98 Dnr KS 2020/15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 

 
Elisabeth Andreasson Marcus Starcke 
Sektorchef utbildning Sektorchef stödfunktioner 
 
Beslut skickas till 
Benny.ankargren@stenungsund.se 

 

 



 
 

Justerare 

 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll 

Välfärdsutskottet 

2020-12-09 

 
  

 

 

 

 

§ 98 Dnr: KS 2020/15 

 

Information om lokaler förskola/skola 

 

Beslut 

Välfärdsutskottet noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsutskottet får information om den tekniska statusen på de äldre förskolorna i 

Stenungsund centrum och om grundskolans behov av lokaler framöver. Förvaltningen 

informerar också om hur grundskolans nuvarande lokaler kan användas för att på några års 

sikt hantera behov inom flera verksamhetsområden.  
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på återremiss - uppdrag från kommunstyrelsen att förenkla 
processen för bostadsanpassningsbidrag 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 26 april 2021 § 147 återremitterade kommunstyrelsen detta ärende för att få ytterligare 
perspektiv. Förvaltningen skulle i samverkan med socialtjänsten utreda hur processen för 
bostadsanpassningsbidrag kan förenklas för sökande, om handläggningstider kan förkortas 
och om det går att minska administrationen. Kommunstyrelsen efterfrågade även en 
omvärldsbevakning av handläggningstider. Ett stödmaterial för att lättare fylla i blanketterna 
vid ansökan är under framtagande för att underlätta för den sökande. Digitalisering och 
verksamhetsutveckling är samtidigt ett kontinuerligt arbete som pågår. Därmed kan 
förändringar ske framåt, exempelvis digital ansökan, men detta behöver ske utifrån 
målgruppens behov och efterfrågan.   
 
Vad gäller omvärldsbevakning av handläggningstider är det svårt att jämföra då få kommuner 
redovisar handläggningstider samtidigt som de ofta beräknas på olika sätt. Utifrån det urval 
som dock finns står sig Stenungsunds kommun väl.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti (§299) att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
hur processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. Detta redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 26 april. 
Förvaltningens bedömning var då att processen för bostadsanpassningsbidrag var 
välfungerande.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april (§147) att återremittera ärendet för att få ytterligare 
perspektiv. Förvaltningen skulle i samverkan med socialtjänsten utreda hur processen för 
bostadsanpassningsbidrag kan förenklas för sökande, om handläggningstider kan förkortas 
och om det går att minska administrationen. Kommunstyrelsen efterfrågade även en 
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omvärldsbevakning av handläggningstider. För att kunna få en bred bild i hur andra 
kommuner arbetar med bostadsanpassningsbidrag har förvaltningen skickat ut en enkät till 49 
västsvenska kommuner för att få deras bild över detta varav 31 kommuner har besvarat 
enkäten. Dialog har även tagits med Boverket för att få deras perspektiv.  

Förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska administrationen   

Av förvaltningslagen (2017:900) framgår att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vad som är en godtagbar 
handläggningstid i ärenden om bostadsanpassningsbidrag varierar, bland annat beroende på 
ärendets omfattning och svårighetsgrad. I flera av de tillsynsärenden som funnits har inte 
Boverket1 bedömt att handläggningstiden varit problematiskt lång, även om ett ärende utifrån 
den sökandes perspektiv pågått under flera år. Handläggningstiden behöver bedömas utifrån 
varje enskilt fall då det ofta kan vara flera faktorer som påverkar den. Utifrån den sökandes 
perspektiv kan dessutom handläggningstiden upplevas som extra lång då den enskilde först 
behöver ha en dialog med regionen eller den kommunala hälso- och sjukvården vad gäller 
hjälpmedel i bostaden. Först när hälso- och sjukvårdens hjälpmedel inte är längre är 
tillräckliga2 kan man som enskild vara berättigad bostadsanpassningsbidrag. I praktiken 
handlar detta om att en arbetsterapeut först ska prova ut vilka hjälpmedel som kan bli aktuella 
för att anpassa boendet innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag blir aktuell. Därefter, när 
det blir aktuellt för en ansökan till kommunen, kan det ha tagit flera år från då individen först 
fått problem tills det leder till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Eftersom sökanden 
inte alltid förstår skillnaden mellan de olika uppdragen och ansvarsfördelningen kan det 
därför ibland felaktigt uppfattas som att handläggningstiden för bostadsanpassningsbidrag är 
lång. Faktorer som ytterligare påverkar är arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvården men 
också rättsprocesser som ibland tar flera år i form av överklaganden och yttrande innan 
domstolen fattar ett beslut. I sammanhanget är det kommunala ansvaret gällande 
bostadsanpassningsbidrag bara en del av den ofta svåra och ibland långa process när personer 
får problem att exempelvis röra sig fritt i sitt eget hem.  

Kommunen har dock en viktig funktion i att ta en aktiv roll när väl sökande inkommer med en 
ansökan. Ofta har också sökanden ett stort behov av stöd på grund av att de har en lägre 
digital mognad eller att de har svårt att få tag i information. Enligt Boverkets uppfattning har 
också kommunen ett relativt omfattande ansvar i ärenden om bostadsanpassningsbidrag på 
grund av serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900). Omfattningen av 
serviceskyldigheten varierar efter omständigheterna och ska anpassas. Servicenivån måste 
som utgångspunkt anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet, bland annat med hänsyn 
till vilka resurser som den enskilde själv har till sitt förfogande eller rimligen kan förväntas 

 
1 Boverket är tillsynsmyndighet gällande bostadsanpassningsbidrag 
2 Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassnings-bidrag: 
”Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
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skaffa sig. Förvaltningen bedömer att kommunen motsvarar lagstiftaren och 
tillsynsmyndighetens krav vad gäller serviceskyldigheten. Ansvarig handläggare har också en 
lång erfarenhet som är till fördel i de många komplexa ärendena men också utifrån en 
förståelse för den sökandes, ibland svåra situation och förutsättningar. I den 
processgenomlyssning som tidigare genomförts kan inte förvaltningen fastställa att 
förenklingar går att genomföra om kommunen ska följa nuvarande lagstiftning, Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag (2018:222), och riktlinjer från Boverket.  

Utifrån dialog med den kommunala hemsjukvården har dock ett beslut tagits att ta fram mer 
stödmaterial till den som ska fylla ansökningsblanketterna och de bilagor som ska bifogas en 
ansökan.  

Digitaliseringens möjligheter  

I kommunen pågår nu flera digitaliseringsprojekt där enskilda kan genomföra sina 
ansökningar till kommunen via exempelvis en e-tjänst. Detta har blivit mycket populärt vad 
gäller exempelvis bygglovsansökningar. Ett liknande digitaliseringsprojekt pågår också vad 
gäller försörjningsstöd. Förutom digitaliseringen av försörjningsstöd finns dock få jämförelser 
att göra, utifrån beslutet att i samverkan med socialtjänsten undersöka vilka förbättringar som 
kan genomföras vad gäller bostadsanpassningsbidrag. Möjligheten att kunna ansöka digitalt 
finns exempelvis inte vad gäller ansökan om hemtjänst eller särskilt boende, vilket kan anses 
vara en jämförbar målgrupp med målgruppen som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. 
Digitaliseringen är samtidigt svaret på flera av de utmaningar välfärden står inför. På sikt 
uppger också flera kommuner att digitaliseringen kommer bli en viktig del även gällande 
bostadsanpassningsbidrag.  

Idag uppger 25 procent av de svarande kommunerna att det finns möjlighet att ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag digitalt men att färre än fem procent nyttjar denna möjlighet. 
Utifrån den relativt låga användningsgraden bedömer förvaltningen snarare att ett nära stöd 
från handläggare och arbetsterapeut, som idag finns, är det som behöver vara styrande och 
prioriterat även framåt. Detta kommer dessutom kompletteras med stödmaterial för att 
underlätta och förtydliga processen för den enskilde och den som eventuellt hjälper hen med 
detta. I kommunens digitaliseringsstrategi 2021–20233 är nyttohemtagning (en större 
effektivisering än kostnad för investeringen/utvecklingen) en viktig aspekt som inte anses 
vara möjlig att uppnå utifrån övriga kommuners uppgivna låga användningsgrad. Detta 
innebär dock inte att en digitalisering är avskriven då ett analysarbete gällande prioriteringar 
fortlöper kontinuerligt inom förvaltningen.  

Förvaltningen ser möjligheten att i framtiden integrera processen mellan nuvarande 
verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem. Detta skulle kunna leda till 
effektiviseringar vid exempelvis utbetalning av bidrag. Detta förhåller sig till kommunens 

 
3 Beslutad av kommunfullmäktige, 2021-05-06 § 104 
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digitaliseringsstrategi där det är fastställt att det digitala stödet ska bidra till minskad manuell 
administration. Hanteringen av sådan integrering kommer att behandlas i kommunens 
fortsatta prioriteringsarbete vad gäller digitalisering och automatisering.  

Handläggningstid 

Handläggningstiden vad gäller 
bostadsanpassningsbidrag mäts inte på 
nationell nivå och olika kommuner mäter 
på olika sätt. Den stora majoriteten av 
svarande kommuner redovisar heller ingen 
statistik vad gäller handläggningstid. En 
anledning till detta är just ärendenas 
komplexitet som kan generera  
olika handläggningstider per ärende, vilket 
gör statistiken svårtolkad. Exempel på 
detta kan vara förändrade behov under 
handläggningstiden, att fastighetsägaren 
motsätter sig en ombyggnation och annan 
lagstiftning, såsom Plan och bygglagen  
(2010:900), som kan påverka möjligheten 
att bygga om. Det finns samtidigt lagstiftning som ställer krav vad gäller handlingstiden och 
tillgänglighet.  

Paragraf 6 i förvaltningslagen (2017:900) fastställer att en myndighet ska se till att 
kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan 
hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är 
lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål 

Paragraf 7 i förvaltningslagen (2017:900) fastställer att en myndighet ska vara tillgänglig för 
kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. 
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna 
uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om 
rätten att ta del av allmänna handlingar.  

Förvaltningen bedömer att lagen uppfylls utifrån hantering av bostadsanpassningsbidrag. Ett 
stödmaterial för att lättare fylla i blanketterna är dock under framtagande, som nämnts 
tidigare.  

 

 

Hur beräknar er kommun 
handläggningstider för 

bostadsanpassningsbidrag? 

Antal 
kommuner 

Beräknar inte handläggningstid 11 

Från datum då ansökan inkom till 
kommunen till beslut fattats 

6 

Från när alla handlingar 
inkommet och ärendet är 
komplett till beslut fattats 

7 

Från datum då ansökan inkom till 
kommunen till utbetalning av 

bidrag gjorts 

1 

Från när alla handlingar 
inkommet och ärendet är 

komplett till utbetalning av bidrag 
gjorts 

7 

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1949-0105_K2
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Kommunens handläggningstider i relation till andra kommuner 

Av de kommuner som kan redovisa handläggningstider finns en kommun, Tanums kommun, 
som beräknar handläggningstid på samma sätt som Stenungsunds kommun har gjort. I 
Stenungsunds kommun handlades 64,1 respektive 64,3 procent av ärendena inom 30 dagar för 
2019 och 2020. Detta kan jämföras med Tanum där motsvarande andel 2019 var 39,6 procent 
och 2020 var det 31,8 procent. I jämförelse med Uddevalla kommun har även Stenungsunds 
kommun en större andel ärenden som handläggs inom 30 dagar trots att Uddevalla kommun 
har en mer snäv beräkning av vad som bedöms vara handläggningstid.  

Kommun Mätesätt Period 2019 
andel 

2020 
andel 

0–7 dagar 22,9% 18,2% 
8–30 dagar 16,7% 13,6% 
31–90 dagar 20,8% 27,3% 

Tanum Från datum då ansökan 
inkom till kommunen till 

beslut fattats 

91+ dagar 39,6% 40,9% 
0–7 dagar 29,0% 24,6% 
8–30 dagar 3,1% 15,0% 
31–90 dagar 35,5% 38,9% 

Uddevalla Från när alla handlingar 
inkommet och ärendet är 

komplett till utbetalning av 
bidrag gjorts 

91+ dagar 32,4% 21,6% 
0–7 dagar 50,5% 41,4% 
8–30 dagar 13,6% 22,9% 
31–90 dgr 24,3% 28,6% 

Stenungsund Från datum då ansökan 
inkom till kommunen till 

beslut fattats 

91+ dagar 11,7% 7,1% 
 
För att få en mer rättvis bild av handläggningstiderna kommer Stenungsunds kommun från 
och med 2021 beräkna handläggningstiden från det att inkomna handlingar i ärendet är 
komplett tills beslut fattats. Handläggningstiden blir då likvärdig med motsvarande tider vad 
gäller bygglovsansökningar idag. Detta beror på att detta påvisar på ett tydligare sätt 
handläggningstiden som kommunen faktiskt råder över. För perioden 1 januari- 31 maj 2021 
ser utfallet ut som nedan: 

 
 
 

 

 

 

 

Period Andel 
0–7 dagar 90,3% 
8–30 dagar 9,7% 
31–90 dagar 0,0% 
91+ dagar 0,0% 
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Möjligheten att minska tiden från inkommen ansökan till att ärendet avslutas 

Utifrån undersökningen ser förvaltningen en del utmaningar med att generellt minska 
handläggningstiderna för bostadsanpassningsbidragsärenden i framtiden. I den enkät som gått 
ut uppger flera kommuner att handläggningstiden snarare kommer att öka generellt i Sverige. 
Detta beror på en större grupp äldre i samhället som ofta önskar bo kvar längre i sitt hem. 
Därtill beror handläggningstiden på flera aktörer, exempelvis intyg från arbetsterapeuter, 
läkare och andra sakkunniga, ägarmedgivande från fastighetsägaren, entreprenörs offerttid 
och entreprenörs möjlighet att ta uppdraget inom rimlig tid. Kommunen äger med andra ord 
inte processen själv och handläggningstiden beror därmed ofta på att andra aktörer agerar 
snabbt och effektivt, utanför kommunens kontroll. Dessutom ställer lagen krav på flera 
handlingar som ska inkomma till kommunen och även om kommunen stöttar den enskilde i 
ansökningsprocessen, kan kompletteringsbehov också påverka handläggningstiden beroende 
på den enskilde. Genom fortsatt arbete med effektivisering av processen och med redan 
nämnda initiativ för att ge hjälp och stöd till sökanden är ambitionen att handläggningstiderna 
för ärendena i Stenungsunds kommun ska fortsätta vara låga.  

Kommunalt åtagande 

Av 16 § Lag (2018:22) om 
bostadsanpassningsbidrag framgår att kommunen, 
som ett alternativ till ett kontantbidrag, kan bevilja 
bidrag i form av ett åtagande. Detta under 
förutsättning av sökanden och kommunen är överens 
om det.  Detta innebär att kommunens egen personal 
står för åtgärden och detta skulle eventuellt kunna minska tiden något från att beslut tagits till 
att dess att bostaden är anpassad. Detta beror dock på hur kommunen skulle organisera detta 
arbete. Det är osäkert om rätt kompetens finns inom den kommunala förvaltningen för att 
kunna hantera detta. Därtill finns det risk för ökade kostnader då den privata marknaden kan 
vara mer anpassningsbar och ha fler kunder utanför den berörda gruppen som har behov av 
bostadsanpassning. I den kartläggning som genomförts framstår dock att det enbart är ett fåtal 
kommuner som valt att arbeta på detta sätt. En djupare utredning skulle behöva fastställa om 
detta skulle vara effektivt och om det skulle förbättra servicen mot den enskilde.  

Det är den sökandes rätt om hen vill få bidraget i form av ett åtagande eller kontantbidrag. 
Om kommunen står som avtalspart gäller inte den lagstiftning som har till syfte att stärka 
konsumenters rättigheter, till exempel konsumenttjänstlagen (1985:716), vilket är till nackdel 
för den sökande.  

Sammanfattningsvis ser inte kommunen att ett kommunalt åtagande skulle leda till större 
förbättringar samtidigt som det för den sökande blir negativt att inte kunna nyttja sig av 
konsumenttjänstlagen (1985:716). Utifrån det anser inte förvaltningen att kommunalt 

Har kommunen egna 
hantverkare som genomför 
åtgärder utifrån lagen om 
bostadsanpassningsbidrag? 

Antal 
kommuner 

Ja 6 
Nej 23 
Både egna och externa 1 
I liten skala 1 
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åtagande är önskvärt idag. Skulle ett sådant förförande emellertid möjliggöras i framtiden 
skulle detta behöva utredas vidare.  

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredning föreslår inga förändringar, det finns därmed inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att nuvarande process är rättssäker och effektiv. I de fall en 
bostadsanpassningsprocess skulle påverka barn har inte denna utredning någon påverkan för 
denna målgrupp. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3, God hälsa och välbefinnande. 
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen bedömer att Stenungsunds kommuns nuvarande process är rättssäker och 
effektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 
Beslut kommunstyrelsen 2021-04-26 §147, Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att 
förenkla processen för bostadsanpassningsbidrag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef tf. Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Christina.gronwall@stenungsund.se 
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Kommunstyrelsen
2021-04-26

  
 
 
 
 
§ 147 Dnr: KS 2020/688 
 
Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att med ytterligare perspektiv, i 
samverkan med socialtjänsten, utreda hur processen för bostadsanpassningsbidrag kan 
förenklas för sökande, förkorta handläggningstider och minska administrationen.  
Kommunstyrelsen efterfrågar även en omvärldsbevakning av handläggningstider 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. 
 
Genom en processkartläggning har förvaltningen gjort en jämförandestudie. Tre avvikelser 
mellan kommunerna har hittats. Det innebär att den avgörande majoriteten av processen är 
likvärdig. Detta grundas i att Boverket har flertalet styrande rekommendationer kring hur 
processen bör se ut som också båda kommunerna följer. Skillnaderna beror framförallt på 
kommunernas storlek och att andel hyresrätter skiljer sig mellan kommunerna. Därtill så finns 
skillnader där Stenungsunds kommun på ett tydligare sätt följer Boverkets rekommendationer.  
 
Utifrån de avvikelser som finns bedömer förvaltningen inte att några förändringar bör 
genomföras av Stenungsunds kommuns process för bostadsanpassningsbidrag då de inte 
bedöms förenkla för sökande, förkorta handläggningstider eller minska administrationen. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-03-23 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Statistik bostadsanpassningsbidrag 2021-04-15 
Handläggningsprocessen i Göteborgs Stad respektive Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-26

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras för att med ytterligare 
perspektiv, i samverkan med socialtjänsten, utreda hur processen för 
bostadsanpassningsbidrag kan förenklas för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen.  Kommunstyrelsen efterfrågar även en omvärldsbevakning av 
handläggningstider 
  
Jan Rudén (S), Jimmy Lövgren (MP), Emma Ramhult (V) och Christian León Lundberg (ST) 
tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag. 
 
Göder Bergermo (L) tillstyrker förvaltningens förslag 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag och föreslår som tillägg att 
handläggningstider vid framtida rapportering till kommunstyrelsen bygger på beräkningar där 
dagarna börjar räknas från det att ansökan är komplett. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. 
 
Genom en processkartläggning har förvaltningen gjort en jämförandestudie. Tre avvikelser 
mellan kommunerna har hittats. Det innebär att den avgörande majoriteten av processen är 
likvärdig. Detta grundas i att Boverket har flertalet styrande rekommendationer kring hur 
processen bör se ut som också båda kommunerna följer. Skillnaderna beror framförallt på 
kommunernas storlek och att andel hyresrätter skiljer sig mellan kommunerna. Därtill så finns 
skillnader där Stenungsunds kommun på ett tydligare sätt följer Boverkets rekommendationer.  
 
Utifrån de avvikelser som finns bedömer förvaltningen inte att några förändringar bör 
genomföras av Stenungsunds kommuns process för bostadsanpassningsbidrag då de inte 
bedöms förenkla för sökande, förkorta handläggningstider eller minska administrationen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. 
 
Om Bostadsanpassningsbidraget 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i 
anslutning till bostaden. Det kan till exempel handla om att bredda dörröppningar, flytta en 
vägg eller installera en hiss. Bostadsanpassningsbidrag kan bara beviljas för anpassningar i 
sökandens permanentbostad eller för anpassningar vid så kallat periodiskt boende. Bidrag 
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lämnas inte om bostaden har beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt 
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör 
någon av de kategorier som räknas upp i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Boverket 
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt ansvar. Syftet med bidraget är att ge personer 
med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Boverket är 
tillsynsmyndighet och kontrollerar att kommunerna följer lagstiftningen. Myndigheten har 
framtagna rekommendationer och processer som de förespråkar kommunerna att följa för att 
lagstiftningen ska efterlevas.  
 
Stenungsunds kommun 
I Stenungsunds kommun togs år 2020 cirka 100 beslut gällande bostadsanpassningsbidrag. 
Beslut tas på delegation av sociala myndighetsnämnden.  
Stenungsunds kommun har under de senaste fem-sex åren arbetat aktivt med att revidera 
rutiner för att efterleva Boverkets rekommendationer gällande 
bostadsanpassningsbidragsprocessen. Ett exempel på detta är att kommunen tidigare beställde 
åtgärden och betalade bidraget direkt till den entreprenör som genomförde 
bostadsanpassningen. Detta gick emot Boverkets rekommendation och satte 
konsumenttjänstlagen ur funktion då den sökande varken hade beställt eller betalat för 
anpassningen. Förvaltningens bedömning är att kommunen idag efterföljer Boverkets 
rekommendationer och annan lagstiftning på bättre sätt genom dessa förändringar. Med tanke 
på den prognostiserade ökning av bostadsanpassningsbidrag kopplat till den åldrande och 
stora gruppen 40-talister står kommunen rustad utifrån interna processer och arbetssätt.  
 
Utredningsförfarande gällande bostadsanpassningsbidraget kan ibland också vara svårbedömt 
och komplext. Därför arbetar Stenungsund kommuns handläggare aktivt i det nätverk som 
finns regionalt för att stämma av och få en ”second opinion” i de svårbedömda och komplexa 
ärendena.   
 
Handläggningsprocess i Stenungsunds kommun och skillnader i relation till Göteborgs stads 
process 
 
En processkarta har tagits fram som presenterar hur bostadsanpassningsbidraget hanteras i 
Stenungsunds kommun, se bild på sista sidan. Denna har jämförts i relation till den process 
som finns i Göteborgs stad. Detta i syfte att se vilka skillnader som finns i hanteringen och om 
det går att förenkla processen för den sökande samt se om det finns möjlighet att förkorta 
handläggningstiden och minska administrationen internt. 
 
I jämförelse är de båda kommunernas processer väldigt lika och följer Boverkets föreslagna 
process i hög grad. De skillnader som finns är att Göteborgs stad använder sig av ett generellt 
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ägarmedgivande från vissa fastighetsägare (framförallt allmännyttan) i Göteborg vid mindre 
förändringar1, exempelvis borttagande av trösklar. Överenskommelsen innebär att vid beslut 
om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta 
fastighetsägarens samtycke till att åtgärden vidtas.  
 
Därtill finns en skillnad då Göteborgs stad har ett fastställt pris för denna typ av enklare 
åtgärder enligt gällande prisindex medan Stenungsunds kommun gör kostnadsberäkning 
utifrån erfarenhet och tidigare anpassningar. Fastighetskontoret i Göteborgs stad (som 
hanteras bostadsanpassningsbidrag) hanterar också betalningen till entreprenör efter slutfört 
arbete genom fullmakt. Stenungsunds kommun följer Boverket rekommendationer att inte 
använda sig av fullmakter. 
 
Sammanfattningsvis finns dessa skillnader mellan kommunerna: 

• Göteborgs stad använder sig av ett generellt ägarmedgivande från vissa fastighetsägare 
vid mindre förändringar 

• Göteborgs stad använder sig av fastställt pris för enklare åtgärder 
• Göteborgs stad hanterar betalningen till entreprenör genom fullmakt 

 
Förvaltningens bedömning utifrån de skillnader som finns i bostadsbidragsprocessen 
 
Viktigt att ha med i denna jämförelse är de olika kommunernas förutsättningar och 
utmaningar. I Göteborgs stad bor det 17 gånger så många personer som är 65 år eller äldre. I 
kombination med hur bostadsbeståndet ser ut ger detta olika förutsättningar och utmaningar. 
Antalet invånare påverkar organisationens storlek och antal ärenden samtidigt som 
bostadsbeståndet påverkar typ av anpassningar samt vilken part som en anpassning måste 
godkännas av. Stenungsunds kommun har exempelvis tre gånger så stor andel äganderätter i 
relation till Göteborg och i Göteborg är andelen flerfamiljshus mer än dubbelt så stor som i 
Stenungsund. Lägg därtill att allmännyttan har en större andel av Göteborgs bostadsbestånd i 
jämförelse med Stenungsund.  
 
 Indikator Stenungsund Göteborg 
Invånare 65-79 år, antal (2019) 3 894 67 015 
Invånare 80+, antal (2019) 1 363 22 547 
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv (2019) 250 86 
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv (2019) 56 144 
Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv. (2019) 119 266 
Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv. (2018) 76 127 

 
1 Överenskommelsen omfattar följande åtgärdstyper: borttagning/anpassning av trösklar; montering av 
stödhandtag; installation av spisvakt; installation av förstärkt belysning; installation av dörrautomatik på entré-, 
hiss- och lägenhetsdörr samt dörr till allmänt utrymme; IR- eller radiosändare till dörrautomatik. 
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Generellt ägarmedgivande från vissa fastighetsägare vid mindre förändringar 

För att spara resurser för fastighetsägare och Göteborgs stad samt för att underlätta för 
sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan Göteborgs 
stad och ett antal fastighetsägare. I Stenungsunds kommun används inte denna modell. Istället 
finns ett nära och bra samarbete med de fastighetsägare som är berörda i Stenungsunds 
kommun och en dialog innan bifall där det är nödvändigt. Anledningen till detta är att antalet 
mindre åtgärder som skulle hamna inom ett sådant avtal är väldigt få i de fastigheter som 
skulle kunna bli aktuella (hyresrätter).  

När det gäller mindre anpassningar är det också viktigt att påpeka att regionens ansvar 
sträcker sig långt. Det är regionens arbetsterapeuter som först ska göra anpassningar. 
Exempelvis vid anpassning av nivåskillnader så skall arbetsterapeuterna först prova ut om 
regionens tröskelkilar fungerar innan en mer permanent borttagning av trösklar genomförs. 
Detta gäller även exempelvis alternativ till stödhandtag. Arbetsterapeuterna skall alltid först 
prova de hjälpmedel som finns i deras sortiment innan bostadsanpassningsbidrag kommer 
ifråga. Stenungsunds kommun har aktivt arbetet med detta vilket lett till att kommunen har 
fått färre ansökningar när det gäller trösklar. 

Istället för ett generellt ägarmedgivanade har Stenungsunds kommun en tät dialog med 
kommunens största fastighetsägare av hyreslägenheter, det kommunala bostadsbolaget 
Stenungsundshem AB. Detta har bland annat resulterat att allmänna åtgärder genomförs vilket 
förebygger behovet av bostadsanpassningar. Exempelvis kopplas idag all dörrautomatik till 
hyresgästernas tagg. Dessutom pågår ett arbete med att flytta ut avläsningsplattan för 
dörrautomatik till en stolpe en bit utanför entrédörren för att underlätta för de som har 
elrullstol.  

Ett fastställt pris för enklare åtgärder 

För att förenkla processen arbetar Göteborgs stad med fastställda prislistor som är 
överenskomna med de aktörer som genomför själva åtgärden. Förvaltningen bedömer att detta 
inte är nödvändigt då en kostnadsberäkning av handläggaren kan göras utifrån erfarenhet och 
tidigare liknande anpassningar. Utifrån att kommunen inte arbetar med ett generellt 
ägarmedgivande anses inte heller förvaltningen att en fastställd prislista skulle generera en 
effektivare hantering.  

Fastighetskontoret hanterar betalningen till entreprenör genom fullmakt 

Göteborgs stads fastighetskontor hanterar betalning till entreprenör genom en fullmakt som 
skrivs på av den sökande, oftast hjälper entreprenören till att detta sker. I Stenungsunds 
kommun skickar entreprenören fakturan på anpassningen till beställaren, den sökande, som 
därefter skickar en kopia på fakturan till kommunen som underlag för utbetalning. Den 
sökande betalar sedan själv fakturan till entreprenören med det bidrag hen fått från 
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kommunen. I och med detta är det Konsumenttjänstlagen som gäller som avtalsgrund. 
Omständigheter med anledning av till exempel reklamationer och klagomål hanteras därför av 
bidragstagaren själv, något som också blir tydligt med denna process för den sökande.  

Enligt Boverket bör också huvudregeln vara att den sökanden själv beställer arbetet och 
därefter betalar för detta till entreprenören efter det att kommunen gjort en utbetalning av 
beviljat belopp till sökanden. Om kommunen agerar utifrån fullmakt är det viktigt att 
sökanden förstår innebörden av fullmakten och att kommunen före utbetalning omsorgsfullt 
informerar sig om att sökanden är nöjd med utförandet av åtgärderna. Främst av den 
anledningen att betalningen är det viktigaste påtryckningsmedlet mot en entreprenör vid 
eventuella fel och brister i arbetet. Vid användning av fullmakt kan det även vara svårt för den 
sökande att förstå att de äger och ansvarar för anpassningen. Risken med Göteborgs stads 
hantering blir då att den sökande inte förstår sitt ansvar och tror att kommunen är den 
kravställande parten. Genom Stenungsund kommuns arbetssätt blir detta tydligare. Det ska 
samtidigt förtydligas att Stenungsunds kommuns handläggare kan vara behjälplig med denna 
hantering men det utgår då snarare från enskilda fall och inte en rutinmässig hantering.  

Sammanfattande bedömning 

Genom en processkartläggning har förvaltningen gjort en jämförandestudie. Tre avvikelser 
mellan kommunerna har hittats. Det innebär att den avgörande majoriteten av processen är 
likvärdig. Detta grundas i att Boverket har flertalet styrande rekommendationer kring hur 
processen bör se ut som också båda kommunerna följer. Skillnaderna beror framförallt på 
kommunernas storlek och att andel hyresrätter skiljer sig mellan kommunerna. Därtill så finns 
skillnader där Stenungsunds kommun på ett tydligare sätt följer Boverkets rekommendationer.  
 
Utifrån de avvikelser som finns bedömer förvaltningen inte att några förändringar bör 
genomföras av Stenungsunds kommuns process för bostadsanpassningsbidrag då de inte 
bedöms förenkla för sökande, förkorta handläggningstider eller minska administrationen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att nuvarande process är rättssäker och effektiv. I de fall en 
bostadsanpassningsprocess skulle påverka barn har inte denna utredning någon påverkan för 
denna målgrupp.  
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen bedömer att Stenungsunds kommuns nuvarande process är rättssäker och 
effektiv.  
 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/688
2021-01-08

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Handläggningsprocessen i Göteborgs Stad respektive Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Maja Andersson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 83 Dnr: KS 2021/640 
 
Revidering av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att syftet ska omformuleras till att den offentliga 
respektive ideella parten gemensamt adresserar en samhällsutmaning, innan kommunstyrelsen 
bereder ärendet. 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för att underlätta processen för framtida idéburna 
partnerskapet för såväl den idéburna sektorn som för den kommunala förvaltningen. 
Riktlinjerna frångår dock inte vikten av att IOP är en särpräglad form av samverkan med 
tydliga krav på båda parterna och som inte ska anses ha upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former.  
 
I den utvärdering som genomförts av IOP framkom att processen är krånglig men genom de 
nya riktlinjerna, samt genom stödmaterial som förvaltningen tagit fram, bedöms denna 
process kunna underlättas. Under hösten 2021 kommer också kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening som har intresse av att 
ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Stöd vid tecknande av idéburet offentligt partnerskap 
Ansökningsblankett vid intresse att inleda ett idéburet offentligt partnerskap 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tilläggsförslag: Syftet omformuleras till att den offentliga resp. 
ideella parten gemensamt adresserar en samhällsutmaning (före KS). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Revidering av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för att underlätta processen för framtida idéburna 
partnerskapet för såväl den idéburna sektorn som för den kommunala förvaltningen. 
Riktlinjerna frångår dock inte vikten av att IOP är en särpräglad form av samverkan med 
tydliga krav på båda parterna och som inte ska anses ha upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former.  
 
I den utvärdering som genomförts av IOP framkom att processen är krånglig men genom de 
nya riktlinjerna, samt genom stödmaterial som förvaltningen tagit fram, bedöms denna 
process kunna underlättas. Under hösten 2021 kommer också kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening som har intresse av att 
ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. Nedan följer utvärdering och 
redovisning av justerade förändringar i styrdokument.  
 
Idéburet offentligt partnerskap 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Avsikten med IOP var att skapa en “tredje väg” för samverkan, som 
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inte innebar föreningsbidrag och upphandling. Genom partnerskapet ska de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i mer strikta upphandlingsformer och kommersiella kontrakt. 
Syftet med IOP är för en kommun att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning 
och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation, där den 
offentliga sektorn medverkar eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett avtal 
tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra med samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Revidering av riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. Riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst utrymme 
till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en viss fråga. 
Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och 
operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. Giltighetstiden ska vara 
långsiktig. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per mandatperiod. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2020 har förvaltningen omformulerat 
riktlinjerna för att göra de mer överskådliga och lättare att förstå för den som är ny vad gäller 
formatet IOP. Flera stycken har också förkortats och formerna för att ingå ett IOP-avtal har 
underlättats. Detta utifrån kommunens erfarenheter med det IOP-avtal som ingicks med 
Svenska kyrkan under våren 2021.  
 
Utvärdering av idéburet offentligt partnerskap 
Kommunens utvärdering av nuvarande former för IOP fastställer att det är en onödigt krånglig 
process samt att det saknas stödmaterial och information om samverkansformen för 
intresserade organisationer. Förvaltningen har därför tagit fram en ansökningsblankett för 
målgruppen som är intresserad av att starta ett samarbete med kommunen inom ramen för 
IOP. Ett stödmaterial har också tagits fram vid tecknande av ett IOP-avtal.  
 
Förvaltningen kan också fastslå att det finns bristande information om IOP på kommunens 
egen hemsida. Det finns dock gott om information på andra myndigheters hemsidor men 
utifrån IOP:s särpräglade utformning anser förvaltningen att kommunen behöver ta ett större 
grepp om informationsspridningen. Under hösten 2021 kommer därför kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening eller organisation som 
har intresse av att ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
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Sammanfattningsvis ser fortsatt förvaltningen att tecknande av IOP-avtal ställer stora krav och 
arbetsinsatser på såväl kommunens som den idéburna organisationen. Denna insats är utifrån 
förvaltningens bedömning dock rimlig för att säkerställa en korrekt hantering av skattemedel. 
Utifrån att IOP dessutom kan komma nära upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former är det viktigt med en tydlig process som säkerställer att 
samverkan just är ett idéburet offentligt partnerskap.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutade riktlinjer är kostnadsneutrala då kostnad först uppstår när ett IOP-avtal skrivs på. 
Om Stenungsunds kommun ingår ett IOP-avtal utifrån föreslagna rutiner ska finansiering ske 
inom budgetram ur berört verksamhetsområdes budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Genom IOP kan barn påverkas om samverkansformen har barn som målgrupp. Genom att 
kommunen möjliggör för IOP ökar därmed möjligheten för fler aktiviteter riktade mot barn. 
Detta är dock beroende av den idéburna sektorns vilja och möjlighet att inleda ett partnerskap 
och mer specifik konsekvens för barn behöver bedömas utifrån varje enskilt partnerskap.   
 
Juridiska bedömningar 
Utredningen ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) konstaterar att de juridiska 
förutsättningarna måste bedömas för varje enskilt IOP, utifrån att det finns ett komplext 
regelverk runtomkring IOP. Bland annat måste ett IOP-avtal vara förenligt med 
kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. IOP-avtalet får heller inte innebära 
anskaffning av vara eller tjänst och det måste vara förenligt med EU:s statsstödsregler.            
 
Den 14 december 2019 redovisades den statliga utredningen ”Idéburet offentligt partnerskap” 
(SOU 2019:56). I utredningen presenterades lagförändringar som föreslogs träda i kraft den 1 
juli 2021. Remissvaren bereds emellertid fortfarande inom Regeringskansliet. I kontakt med 
Regeringskansliet uppges att de inte kan lämna närmare besked om när en proposition kan 
presenteras, men de arbetar för att det ska kunna ske under den här mandatperioden. Utifrån 
vilka lagförslag som verkställs kan kommunens riktlinjer gällande IOP därmed behöva 
justeras.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Stöd vid tecknande av idéburet offentligt partnerskap 
Ansökningsblankett vid intresse att inleda ett idéburet offentligt partnerskap 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i Stenungsunds kommun 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Syftet med IOP är att formera ett samarbete där den ideella parten i 
samverkan med kommunen hanterar en samhällsutmaning.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till 
samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en 
upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Förutsättningar för ett idéburet offentligt partnerskap   
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda1:  
 

Partnerskap är möjligt då: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).  
• Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035, 

strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut    
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget  
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.   
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (med ekonomiska medel eller 

andra insatser). 
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.   
• Verksamheten avses drivas under en längre tid.   

 
Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:   
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.   
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.   

 
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig 
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan 
form av stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen, 
kvalitetshöjande verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar 
integration av personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan 
verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en 

 
1 i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat 
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positiv samhällsutveckling i stort.  Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med 
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.   
 
Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial ska användas som stöd för att avgöra 
den juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal 2.  
 
Dialog och bedömning  
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär att 
kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten fastställs, verksamhetens 
resurser i partnerskapet (inklusive volontärt arbete) samt avtalstid för överenskommelsen.  En 
överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.  En överenskommelse ska 
förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas 
av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och 
kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en 
ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med 
god framförhållning bör att denna dialog inledas nio månader innan överenskommelsens 
utgång.  Kommunstyrelsen och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att 
förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Finansiering och uppföljning av överenskommelse  
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.  Minst en gång per år ska en uppföljning av överenskommelsen göras 
i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska 
kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens och kommunens 
efterlevnad av överenskommelsen.  
 
Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten vid uppföljning. 
Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en skriftlig beskrivning av 
verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper. Detta kan 
exempelvis vara antalet individkontakter, antal unika personer som har besökt verksamheten, 
antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken 
ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna 
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje 
enskild överenskommelse.   
 
I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till 
kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:   
 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  

 
2 SOU 2019:56 - Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 
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• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

 
Bedömning  
En lämplighetsbedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. Viktigt är att 
organisationen har en kapacitet att genomföra avtalet. Bedömning utgår från att verksamheten 
bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 
 
Bedömningar ska också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda 
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen.  Därtill kan 
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna 
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en 
generell karaktär kan användas av andra organisationer. Till fördel är om insatserna är 
nytänkande inom berört samarbetsområde, exempelvis att samarbetspartner har nya metoder 
för att uppnå en kommunens Vision 2035.  
 
I det fall flera organisationer är intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma 
fråga görs en bedömning om det är önskvärt med flera parter inom samma avtal. Kommunen 
har en positiv hållning till att flera föreningar deltar inom samma avtalsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.   
 
Avtal gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;  

1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp  
2. Värdegrund 
3. Ansvarsfördelning och insatser 
4. Ekonomisk fördelning 
5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning 
6. Samverkansformer 
7. Utvärdering och uppföljning 
8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning 
9. Övrig ansvarsfördelning 
10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
11. Parter 
12. Underskrift 

 
Uppföljning av riktlinjerna  
 
Uppföljning av riktlinjerna ska genomföras en gång per mandatperiod   
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Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i Stenungsunds kommun 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en 
samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till 
samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en 
upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Förutsättningar för ett idéburet offentligt partnerskap   
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda1:  
 

Partnerskap är möjligt då: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).  
• Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035, 

strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut    
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget  
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.   
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (med ekonomiska medel eller 

andra insatser). 
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.   
• Verksamheten avses drivas under en längre tid.   

 
Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:   
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.   
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.   

 
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig 
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan 
form av stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen, 
kvalitetshöjande verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar 
integration av personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan 
verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en 

 
1 i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat 
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positiv samhällsutveckling i stort.  Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med 
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.   
 
Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial ska användas som stöd för att avgöra 
den juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal 2.  
 
Dialog och bedömning  
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär att 
kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten fastställs, verksamhetens 
resurser i partnerskapet (inklusive volontärt arbete) samt avtalstid för överenskommelsen.  En 
överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.  En överenskommelse ska 
förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas 
av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och 
kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en 
ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med 
god framförhållning bör att denna dialog inledas nio månader innan överenskommelsens 
utgång.  Kommunstyrelsen och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att 
förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Finansiering och uppföljning av överenskommelse  
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.  Minst en gång per år ska en uppföljning av överenskommelsen göras 
i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska 
kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens och kommunens 
efterlevnad av överenskommelsen.  
 
Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten vid uppföljning. 
Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en skriftlig beskrivning av 
verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper. Detta kan 
exempelvis vara antalet individkontakter, antal unika personer som har besökt verksamheten, 
antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken 
ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna 
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje 
enskild överenskommelse.   
 
I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till 
kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:   
 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  

 
2 SOU 2019:56 - Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 
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• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

 
Bedömning  
En lämplighetsbedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. Viktigt är att 
organisationen har en kapacitet att genomföra avtalet. Bedömning utgår från att verksamheten 
bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 
 
Bedömningar ska också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda 
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen.  Därtill kan 
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna 
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en 
generell karaktär kan användas av andra organisationer. Till fördel är om insatserna är 
nytänkande inom berört samarbetsområde, exempelvis att samarbetspartner har nya metoder 
för att uppnå en kommunens Vision 2035.  
 
I det fall flera organisationer är intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma 
fråga görs en bedömning om det är önskvärt med flera parter inom samma avtal. Kommunen 
har en positiv hållning till att flera föreningar deltar inom samma avtalsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.   
 
Avtal gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;  

1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp  
2. Värdegrund 
3. Ansvarsfördelning och insatser 
4. Ekonomisk fördelning 
5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning 
6. Samverkansformer 
7. Utvärdering och uppföljning 
8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning 
9. Övrig ansvarsfördelning 
10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
11. Parter 
12. Underskrift 

 
Uppföljning av riktlinjerna  
 
Uppföljning av riktlinjerna ska genomföras en gång per mandatperiod   
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Stöd vid tecknande av idéburet offentligt 
partnerskap 

Denna mall är ett hjälpmedel för att få med all viktig information i överenskommelsen.   
 

1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen  
Här är det lämpligt att förklara vad det finns för behov av verksamheten man skriver en 
överenskommelse om, existerande samverkan mellan parterna m.m.  
 

2. Värdegrund  
Vilken värdegrund ska partnerskapet bygga på? Detta kan inkludera exempelvis respekt, 
öppenhet och dialog, vilka handlar om partnerskapet i sig, men också den värdegrund som gäller 
för verksamheten, som respekt för målgruppen, barnperspektiv och så vidare.   
 

3. Insatser  
Här beskrivs den verksamhet som överenskommelsen gäller. Beskriv verksamheten i relativt 
stor detalj eller hänvisa till bilagor med ytterligare detaljer. Det är viktigt att det som står här 
inte kan missförstås, utan att båda parter är ense om vad verksamheten går ut på. Detta stycke 
kan ha fler underrubriker om det finns flera separata delar av verksamheten. Här kan man också 
skriva in avgränsningar om vad som inte ingår i verksamheten.   
 

4. Överenskommelsen  
Lämpligt att skriva att det är framarbetat i samverkan mellan parterna.   

 
5. Parterna  

Parternas namn inklusive organisationsnummer samt eventuella kontaktuppgifter anges.   
 

6. Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Här beskrivs vad överenskommelsen reglerar, till exempel åtaganden, organisation och de 
ekonomiska förutsättningarna för organisationernas verksamheter knutna till 
överenskommelsen. Det är också viktigt att skriva vilka politiska beslut, lagar och reglemente 
verksamheten ska utgå ifrån. 

 
7. Partnerskapets syfte och mål med överenskommen verksamhet  

Varför behövs verksamheten? Vad är det övergripande målet? 
 

8. Strategier för att nå målet  
Här dels de olika insatserna som ingår i verksamheten listas, men även kunskapsinhämtning om 
det är en del av partnerskapet. Testas en ny modell?  
 

9. Målgrupp 
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Beskriv målgruppen som verksamheten vänder sig mot. Det är viktigt att vara tydlig vem 
målgruppen är, så att ingen tvist uppstår om ”fel” målgrupp vänder sig till verksamheten.   
 

10. Organisation och samverkan  
Här beskriver man hur samverkan inom partnerskapet ska ske. Vem bär ansvar för vad, på vilket 
sätt ska parterna arbeta ihop? Hur organiseras det rent praktiskt, är en part sammankallande och 
så vidare. 
 

11. Referensgrupp  
Om det finns en referens-, styr- eller samverkansgrupp - hur ofta träffas den, vem ingår och vem 
leder den?  
 

12. Kommunikation  
Hur ska de olika parterna kommunicera med varandra? Är det den idéburna organisationens 
ansvar att rapportera till förvaltningen, eller har man ett gemensamt ansvar? 
Kunskapsinhämtning och uppföljning Beroende på vad partnerskapet gäller kan 
kunskapsinhämtning vara en viktig del av arbetet, och i så fall är det viktigt att beskriva hur den 
ska ske, vad ska dokumenteras och av vem. Det är samma sak med uppföljning, beskriv hur och 
när den ska ske, av vem och hur det ska finansieras.   
 

13. Ekonomi  
En viktig del av IOP-modellen är att båda sidor i partnerskapet bidrar med resurser. 
Verksamheten ska inte vara vinstdrivande och ersättningen för den ska vara rimlig. Det är också 
en viktig del av modellen att båda parter bidrar med resurser. Dessa behöver inte vara 
ekonomiska, men kan till exempel innebära att den idéburna organisationen bär sina egna 
overheadkostnader, eller bidrar med gratis lokal eller marknadsföring. Om de resurser 
organisationen bidrar med är mindre ekonomiska till sin natur kan de beskrivas under en egen 
rubrik, till exempel Resurser.  
 
Under Ekonomi är det viktigt att beskriva inte bara hur stor ersättningen ska vara men hur och 
när den ska betalas och till vem. Det är också bra att klargöra om organisationen kan söka andra 
bidrag för samma verksamhet och hur ett eventuellt överskott ska hanteras.   
 

14. Period för avtalet  
Hur länge ska avtalet gälla? Upphör det utan uppsägning då denna tidsperiod är slut, och när 
sker förhandling om förlängning? Hur många gånger kan det förlängas och med hur lång tid? 
Avtalen bör upphöra utan uppsägning för att eliminera risken att avtal fortskrider utan att det 
varit kommunstyrelsens avsikt. 
 

15. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Här beskrivs vem som kan påkalla omförhandling, lämpligen alla parter. Här beskrivs också hur 
avvikelser och tvister hanteras och vad som händer om yttre omständigheter försvårar 
verksamheten. Exempel på text som kan ingå ges nedan, men det är viktigt att diskutera och 
besluta om dessa frågor när överenskommelsen skrivs och inte bara kopiera text från annan 
överenskommelse. 
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Exempel på text:   
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna 
genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte 
uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt 
förändrade omständigheter ska alla medverkande parter föra en dialog och huruvida överenskommelsen 
kan fortsätta.  Part kan häva denna överenskommelse om någon part inte fullföljer sina åtaganden och 
rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten 
återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som kommunen har betalat ut inom ramen för denna 
överenskommelse. Resterande parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan 
fortsätta.  Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Sekundärt ska 
tvist lösas av allmän domstol.   
 

16. Underskrift och datum  
Här skriver alla parter under överenskommelsen och får var sitt original. Datum för underskrift 
anges.   
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Ansökan om att ingå ett idéburet offentligt 
partnerskap med Stenungsunds kommun 

Till ansökan bifogas följande handlingar och information: 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  
• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

Förening 1 

Föreningens namn  
 Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kontaktperson   
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Adress  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Telefonnummer  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Hemsida  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Organisationsnummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Plus-/bankgironummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

  
Förening 2 (vid samarbete mellan två föreningar) 

Föreningens namn  
 Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kontaktperson   
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Adress  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Telefonnummer  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Hemsida  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Organisationsnummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Plus-/bankgironummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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1. Beskriv föreningens nuvarande huvudsakliga aktiviteter  
 
 
 
 

 

2. Beskriv syftet med att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Stenungsunds kommun 
samt målgruppen för partnerskapet 

 
 
 
 

 

3. Beskriv vilka insatser, kompetenser och andra resurser föreningen anser kunna bidra med 
inom ett idéburet offentligt partnerskap 

 
 
 
 

 

4. Beskriv målet för föreningen att ingå ett idéburet offentligt partnerskap  
 

 
 
 

 
5. Period för avtalet  

 
 
 

 
 
 
Ansökningshandlingarna skickas till: kommun@stenungsund.se 

mailto:kommun@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun, initierad av Maria 
Renfors (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 20 januari 2021 med en motion där hon föreslår att 
Stenungsunds kommun ska ta fram och anta en handlingsplan för arbete mot hedersförtryck 
och hedersrelaterat våld. Motionären skriver att bakgrunden till motionen är Stenungsunds 
kommun idag saknar både riktlinjer och handlingsplaner gällande hedersproblematik.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 20 januari 2021 med en motion som föreslår att: 
 

• Stenungsunds kommun tar fram och antar en handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld. 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 21 januari 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionären anger att bakgrunden till motionen är Stenungsunds kommun idag saknar både 
riktlinjer och handlingsplaner gällande hedersproblematik. I motionen skriver motionären att 
en handlingsplan för arbetet mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett 
första steg som Stenungsunds kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet, 
skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck 
förekommer.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck  
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet  
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete.  
Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet  
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på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck  
lyfts allt mer i Sverige. Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från 
regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur 
flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men även pojkar och män kan skada hedern om de 
inte beter sig enligt strikt definierade könsroller.  Förlusten av heder kan ha stora 
konsekvenser för en familj, både socialt och ekonomiskt. Därför kan rädslan att förlora hedern 
eller uppfattningen att man har förlorat den, leda till grova våldshandlingar. 
 
Det finns en rad olika beteenden som kan anses skada hedern. De tydligaste överträdelserna 
av hedersnormer är sex före äktenskapet eller att en gift kvinna inte beter sig ”kyskt”. För att 
skydda familjen från förlust av hedern kontrolleras den kvinnliga sexualiteten. Det görs 
genom till exempel kontroll av klädsel, vem hon träffar och vem hon är vän med. 
 
Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val 
till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall 
mord.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck liknar på många sätt våld i nära relationer.  Det finns dock 
en skillnad i hur våldets kollektiva karaktär särskiljer det från andra former av våld  
i nära relationer. Detta är viktigt för en kommunal organisation att förstå den särarten då 
gränserna mellan den som utsätts och våldsutövaren kan suddas ut. De som medverkar till 
våldet kan samtidigt själva vara utsatta. Här är bland annat unga mäns dubbla roll som både 
våldsutsatta och våldsutövare viktig att bättre förstå, men även hur familjestöd kan utvecklas 
och stärkas.  
 
I regeringens proposition 2019/20:131 betonas att hedersrelaterat våld och förtryck är ett 
allvarligt samhällsproblem och att dess konsekvenser är oacceptabla. Vidare att det kränker 
och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och hbtq-personers 
grundläggande fri- och rättigheter.  Propositionen slår också fast att: 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka 
patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig 
uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen 
rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, 
äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till 
allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de 
individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga. 
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Förvaltningens svar 
Den kommunala förvaltningens samlade förståelse är avgörande för att kunna hantera 
hedersrelaterat våld och förtryck på ett sätt som minskar riskerna för de som redan är utsatta. 
Stenungsunds kommun har sedan flera år utbildat personal i frågor som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck och förvaltningen bedömer att det finns en bred kunskap inom 
förvaltningen. Därtill har kommunen under 2021 ingått ett samverkansavtal om Stödcentrum 
för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan sker inom 
Göteborgsregionen med säte i Göteborg där också Polisen och Västra Götalandsregionen är 
parter. Syftet med verksamheten är att erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts 
för hedersrelaterat förtryck och våld samt att erbjuda konsultativt stöd och vägledning till 
yrkesverksamma. Detta kompletterar det redan ingångna samarbetet med Dialoga -
kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga är ett 
kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med mål att alla medarbetare ska ha en god 
kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan tidigare finns 
också samverkan med Barnahus Fyrbodal där målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år 
med bland annat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Genom Barnahus Fyrbodal kan 
kommunen få stöd genom konsultativa och rättsliga samråd.  
 
Förvaltningen bedömer att ett styrande dokument rörande hedersrelaterat våld och förtryck är 
möjligt att ta fram. Utifrån kommunens Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa 
dokument (reviderad 2021-01-21 § 19) bör det vara ett program som tas fram. Ett program är 
av central och strategisk karaktär. Ett program innehåller övergripande prioriteringar inom ett 
område som berör flera verksamheter eller sektorer. I detta fall skulle det beröra såväl sektor 
utbildning som sektor socialtjänst.  
 
Programmet bör förhålla sig till kommunens fastställda jämställdhetsprogram och bör ses som 
ett komplement till detta.  Det bör också förhålla sig till Regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10). Strategin inkluderar bland 
annat frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.   
 
Förvaltningens bedömning är att syftet med ett program rörande hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld bör fokusera på att tydliggöra ansvarsfördelning såväl internt som externt 
samt samordningsstrukturer och vilka som är kommunens samverkanspartners. Programmet 
skulle därtill kunna innehålla en gemensam bild av vad hedersproblematik är och fastslå en 
grundläggande kunskapsnivå bland anställda beroende på verksamhet. Ett program skulle 
också kunna samla vilka förebyggande och främjande insatser som finns inom kommunen och 
tydliggöra handlingsberedskap i akuta situationer. 
 
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen 
Östergötland har ett regeringsuppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om 
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information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet. Förvaltningen bedömer 
av Länsstyrelsen kan vara behjälpliga med sakkunskap vad gäller hedersrelaterad brottslighet. 
Flertalet kommuner har redan liknande program framtagna vilket också bör underlätta 
framtagandet av ett program för Stenungsunds kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av program kan hanteras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnombudsmannen beskriver att barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och 
förtryck berättar om en stor utsatthet där barnets hela närmsta nätverk kan ha varit delaktiga i 
kontrollen och förtrycket. Samtidigt beskriver många barn om en stor okunskap hos vuxna. 
Genom framtagandet av ett program anser förvaltningen att det arbete som redan idag finns 
ytterligare kan struktureras och säkerställas vilket kan förebygga och minska den utsatthet 
barn som lever i hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 5 Jämställdhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-11 
Motion - Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds 
kommun initierad av Maria Renfors (M) 
Beslut KF 2021-01-21 Anmälningsärende - Motion om handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun initierad av Maria Renfors 
(M) 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i 
Stenungsunds kommun 

 

sida 1 (2) 

 

 
 
Stenungsund 20 januari 2021 

 
Bakgrund:  

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Värderingen att varje människa ska ha 
frihet att råda över sitt eget liv och forma sin framtid har varit viktig i den 
jämställdhetskamp som förts här i decennier. Det är allvarligt när jämställdheten och 
friheten hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter. Kunskap om och aktivt 
arbete för att motverka hederskulturens förtryckande uttryck behövs för att förändra och 
förbättra för de som idag lever under dessa villkor.  
 

Vad: 
Stenungsunds kommun saknar idag både riktlinjer och handlingsplaner gällande 
hedersproblematik. Det finns delar av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som inte 
ingår i våld i nära relationer, då våldet kan utövas av ett stort kollektiv, både män och 
kvinnor, och inte enbart av en enskild partner. Jag anser därför inte att det är lämpligt att 
problematiken behandlas som en del i Jämställdhetsplanen under rubriken ”Våld i nära 
relationer”.  
 

Varför: 
En handlingsplan för arbetet mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett 
första steg som Stenungsunds kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet, 
skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck 
förekommer. De som möter kommuninvånare som lever med hedersproblematik behöver 
både kunskap och handlingsplaner för att på ett professionellt och tryggt sätt arbeta med 
frågan. Kunskapsnivån behöver även höjas generellt i samhället eftersom tex barn som 
lever under hedersförtryck ofta anförtror sig till en klasskompis snarare än en vuxen på 
skolan.  

Alla som bor i Stenungsund ska kunna leva i den frihet de har laglig rätt till.  

Moderaterna föreslår därför att:  

 Stenungsunds kommun tar fram och antar en handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld. 

 

Moderaterna i Stenungsund 

Maria Renfors 



    

Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 
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Länkar:  

 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/  
 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/  

 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-
kvinnor.html  
 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-
fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/  
 
https://www.valdinararelationer.se/dialoga/  

 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

  
 
 
 
 
§ 39 Dnr: KS 2021/69 
 
Anmälningsärende - Motion om handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun 
initierad av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun från Maria Renfors (M). Motionen har av 
kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 21 januari 2021 med en motion om handlingsplan för arbete 
mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2021-01-21 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/539
2021-11-04

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Revidering av riktlinjer för intern kontroll 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern kontroll. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av 
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når 
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att 
verksamheten efterlever lagar och regler.  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 7 
oktober 2021 (§160), ska kommunstyrelsen upprätta kommunövergripande anvisningar, regler 
samt tillämpningsanvisningar till detta reglemente. I förslag till reviderade riktlinjer för intern 
kontroll fastställs dessa.  
 
Beskrivning av ärendet 
De reviderade riktlinjerna för intern kontroll innehåller i korthet syfte, ansvarsfördelning, 
hantering av internkontrollplan och en processbeskrivning. Skillnaden från tidigare riktlinjer 
är att ett tydligare fokus för granskning ska vara riskhanteringen och därmed riskminimering, 
exempelvis följsamhet av riskminimerande rutiner och arbetssätt. Värderingen av risker har 
också förtydligats samt att utfallet nu tydligare kategoriseras i olika avvikelsekategorier med 
syftet att förtydliga processen och göra den mer likvärdig över tid. Allvarlighetsgraden i 
avvikelser ska nu tydligare synliggöras exempelvis. En annan förändring är att den 
förvaltningsövergripande och politiska förankring nu tydligare synliggörs i form av att en 
kommunövergripande riskinventering ska genomföras samt att nämnderna får ett tydligare 
uppdrag i prioriteringsprocessen.  
 
Andra justeringar beror på organisatoriska förändringar eller att tjänster bytt namn.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjer för intern kontroll och hela processen för intern kontroll har som grundläggande 
syfte att säkerställa att resurser används på ändamålsenligt sätt och till att bidra med ständiga 
förbättringar genom lärande. Det kan bidra till effektiviseringar och minimera förluster. Det 
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kostar resurser i form av bland annat arbetstid inom förvaltningen. Därmed inte nödvändigtvis 
tillkommande kostnader då verksamheterna redan idag utför uppföljning och kontroll. 
Processen för intern kontroll avser att systematisera dokumentationen av uppföljning och 
kontroll som i stor utsträckning redan finns.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör en revidering av ett riktlinjer för intern kontroll. Därmed berör det inte barn. 
 
Juridiska bedömningar 
De förslagna förändringarna är anpassade för att överensstämma med kommunallagen, 
gällande delegationsordning, ekonomiska styrprinciper samt Riktlinjer för upphandling och 
inköp, attestreglemente, regler gällande muta och bestickning.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Riktlinjer för intern kontroll 
Nuvarande riktlinjer för intern kontroll 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Riktlinjer för intern kontroll  
  
 

§1. Inledning 

Dessa riktlinjer utgår från Reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 
den 7 oktober 2021 (§160). I reglementet fastslås att kommunstyrelsen har det övergripande 
och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar 
att upprätta kommunövergripande anvisningar vilket riktlinjerna fastställer. 
 
Riktlinjerna gäller för kommunens verksamhet i sin helhet samt för kommunens helägda 
bolag. 

 
§2. Syfte 

Syfte med intern kontroll är att 
• att verksamheter bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig 

och rättvisande 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm 
• att skydda organisationen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, 

misstankar och andra skador. 
• att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister 

 
§3. Omfattning och ansvar  

 
Kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna   
 
Kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive område. Det innebär att:  

I. Upprätta en organisation för genomförande av den interna kontrollen.   
II. Varje år göra en risk- och väsentlighetsbedömning för att identifiera riskområden.  

III. Varje år, utifrån risk- och väsentlighetsbedömning, besluta om internkontrollplan för 
nästkommande år och för myndighetsnämndernas del också skriftligen informera 
kommunstyrelsen om beslutet och internkontrollplanen.  

IV. Minst två gånger varje år informera sig om resultatet av utförd granskning och besluta 
om eventuella åtgärder och för myndighetsnämndernas del skriftligen informera 
kommunstyrelsen om beslutet och granskningsrapporten.    

Till stöd för detta finns en framtagen tidplan.  



Bolagen  
Kommunstyrelsen ska varje år informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. Det innebär att ta del av nästkommande års internkontrollplan och 
uppföljning av densamma. Tidplanen för detta följer den för kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnderna.  
 

§4. Internkontrollplan  
 
En internkontrollplan definierar vilka rutiner, processer eller moment som ska följas upp eller 
kontrolleras, hur och när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapportering ska ske. En 
intern kontrollplan är ett instrument för riktning, tillsyn eller uppföljning av den interna 
kontrollen utifrån en årlig riskanalys. Intern kontrollplan är ett instrument för att kontrollera 
kontrollen. 
 

§5. Process 
 
Beslutsprocessen för internkontrollplanen startar med 
inventering av de risker förvaltningen bedömer finnas. Dessa 
risker prioriteras och beslutas av respektive nämnd och 
kommunstyrelsen. Detta följs av kontroll som kan leda till 
förslag på åtgärder utifrån utfall. Processen avslutas genom att förslagna åtgärder genomförs. 

 
 
Inventering 
Förvaltningen genomför inventering, identifiering och värdering av risker som kopplas till 
mål, uppdrag, bestämmelser, lagar eller risker kopplat till fusk, oegentligheter, korruption 
etcetera. Detta sammanställs som underlag för politisk prioritering och beslut. 
 
Prioritering och beslut 
Förvaltningen föreslår en lista på prioriterade riskområden för respektive nämnd.  
Respektive nämnd fastslår prioriterade risker vilka kompletteras med kontrollmoment och 
kontrollmetod till vardera risken. Sammantaget fastställer detta den interna kontrollplanen för 
kommande år.  
 
Myndighetsnämnder och bolag ska informera kommunstyrelsen när internkontrollplan för 
kommande år är fastställd. Internkontrollplanen för nästkommande år ska beslutas av 
kommunstyrelsen och nämnder senast i december året innan de gäller.  

Inventera 
riskområden

Prioritera och 
besluta 

riskområden och 
internkontrollplan

Uppföljning & 
rapportering

Besluta om 
eventuella 
åtgärder

Genomföra 
åtgärder

Nämnd/
Kommunstyrelsen Förvaltning



  
  
Uppföljning, rapportering samt beslut om och genomförande av åtgärder  
När förvaltningens granskningar är genomförda upprättas skriftliga rapporter som lämnas till 
kommunstyrelsen för beslut, respektive till nämnderna för beslut och därefter till 
kommunstyrelsen för kännedom. I rapporterna sammanfattas de granskningar som genomförts 
under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder. Fokus för granskning ska vara 
kontrollmomenten, det vill säga om exempelvis fastställda rutiner eller arbetssätt för att 
minska att risker faller ut, hanteras korrekt. Utfall kategoriseras enligt nedan. 

 
 

§6. Årshjul internkontrollplan  
 
Kommunstyrelsen 
Månad Ämne Beslutande nämnd 
Mars Beslut - slutrapport föregående års intern kontroll - 

kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 

September Dialog – förvaltning och kommunstyrelse nästkommande 
års intern kontrollplan  

Kommunstyrelsen 

November Beslut – Delårsrapport kommunstyrelsens innevarande 
års intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen 

November Beslut – Fastställande kommunstyrelsens nästkommande 
års intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen 

 
Myndighetsnämnder och bolag  
Månad Ämne Beslutande nämnd 
Februari Beslut – slutrapport föregående års intern kontrollplan i 

respektive myndighetsnämnd 
SMN, TMN, ÖFN 

Värdering: Utfallet av kontrollerna redovisas i enligt följande:

Ingen avvikelse (grön): Kontroll redovisar god efterlevnad och korrekt hantering av risk. Inga 
åtgärder är nödvändiga

Mindre avvikelse (gul): Kontroll redovisar små eller sporadiska felaktigheter i hantering av 
risk. Vidare undersökning kan vara nödvändig. 

Större avvikelse (orange): Kontroll redovisar flertalet eller återkommande felaktigheter i 
hantering av risk. Åtgärder behöver genomföras

Allvarlig avvikelse (röd): Kontroll redovisar att hantering av risk inte fungerar överhuvudtaget 
eller riskhantering helt saknas. Åtgärder behöver genomföras omgående. 
När allvarliga brister konstateras informeras berörd nämnd omgående. 



Mars  Skriftlig information myndighetsnämnds slutrapport, 
föregående års intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen 

Mars Skriftlig information om slutrapport föregåendes års 
intern kontroll – kommunala bolag  

Kommunstyrelsen 

Oktober Beslut - Delårsrapport innevarande års intern kontrollplan 
i respektive myndighetsnämnd  

SMN, TMN, ÖFN 

Oktober Beslut - Nästkommande års internkontrollplan i 
respektive myndighetsnämnd 

SMN, TMN, ÖFN 

November Skriftlig information - Delrapport innevarande års intern 
kontrollplan i respektive myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsen 

November Skriftlig information - Nästkommande års 
internkontrollplan i respektive myndighetsnämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 
§7. Intern kontrollplan ska bestå av 

 
- Kontrollområden - Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. De fem 

kontrollområdena kategoriseras som följande:  
o Verksamhetskontroller  
o Kontroller av system och rutiner  
o Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
o Finansiell kontroll  
o Kontroll avseende 

oegentligheter, mutor och jäv 
 

- Riskområden - Beskrivning av den 
risk som ligger till grund för 
kontrollmomentet. 
 

- Riskvärdering - Sammanlagda 
sannolikhets och konsekvensgrad är 
underlag för prioritering. 
Sannolikhetsgrad gånger 
konsekvensgrad summerar riskvärde 
(1-16) Se värdering nedan och bild 
bredvid 

 
- Kontrollmoment - Konkreta moment 

som finns för att motverka, minimera 
eller i vissa fall eliminera riskerna. 
Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 
 

- Kontrollmetod - Beskrivning av hur kontrollmomentet ska kontrolleras. 
 
- Utfall av kontroll – Beskrivning av utfall av kontroll, meddelas vid återrapportering 

 
- Åtgärd – Beskrivning av åtgärd utifrån kontroll 



Sannolikhet att risk utfaller: 
 
Värdering  Beskrivning 
1. Osannolik Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre 

sannolik 
Finns kända fall, kan hända inom fem år. 

3. Möjlig Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader. 

 
 
Konsekvens om risk utfaller:  
 
Värdering  Kategori Beskrivning 

Medborgare/
medarbetare 

Liten negativ påverkan för medarbete, medborgare eller 
brukare 

Verksamhet Obetydlig påverkan på verksamheters förmåga att utföra 
sitt uppdrag 

Ekonomi Ingen märkbar ekonomisk påverkan 

1. Försumbar  

Förtroende Förtroendet för kommunen är negativt påverkat i liten 
grad 

Medborgare/
medarbetare 

Viss påverkan för medarbete, medborgare eller brukare 

Verksamhet Viss påverkan på verksamheters förmåga att utföra sitt 
uppdrag 

Ekonomi Viss ekonomisk skada 

2. Lindrig  

Förtroende Förtroendet för kommunen är negativt påverkat till liten 
grad 

Medborgare/
medarbetare 

Större påverkan för medarbete, medborgare eller 
brukare 

Verksamhet Större påverkan på verksamheters förmåga att utföra sitt 
uppdrag 

Ekonomi Större ekonomisk skada 

3. Kännbar   

Förtroende Förtroendet för kommunen är negativt påverkat i större 
grad 

Medborgare/
medarbetare 

Allvarlig påverkan för medarbete, medborgare eller 
brukare 

Verksamhet Allvarlig påverkan på verksamheters förmåga att utföra 
sitt uppdrag 

Ekonomi Mycket stora ekonomiska kostnader 

4. Allvarlig  

Förtroende Förtroendet för kommunen är negativt påverkat i 
allvarlig grad 
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Riktlinjer för intern kontroll 
 

1. System för intern kontroll 

1.1. Kommunstyrelsens övergripande ansvar  
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått det övergripande ansvaret för att 
tillse att det finns en god intern kontroll. Det innebär att tillse att det finns ett system 
för intern kontroll; att kontrollorganisation upprättas, att risk- och 
väsentlighetsbedömningar genomförs, att internkontrollplaner upprättas och att 
rapportering sker av utförda kontroller.  

 
 

2. Kontrollorganisation 

2.1. Bolagen 
Kommunstyrelsen ska varje år informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
de kommunala bolagen. Det innebär att ta del av nästkommande års internkontrollplan 
och slutrapport – internkontroll. Tidplanen för detta följer den för kommunstyrelsen 
och myndighetsnämnderna. 

 

2.2. Kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna  
Kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har ansvar för den interna kontrollen 
inom respektive område. Det innebär att: 
a) Upprätta en organisation för genomförande av den interna kontrollen.  
b) Varje år göra en risk- och väsentlighetsbedömning för att identifiera riskområden. 
c) Varje år, utifrån risk- och väsentlighetsbedömning, besluta om internkontrollplan 

för nästkommande år och för myndighetsnämndernas del också skriftligen 
informera kommunstyrelsen om beslutet och internkontrollplanen. 

d) Minst två gånger varje år informera sig om resultatet av utförd granskning och 
besluta om eventuella åtgärder och för myndighetsnämndernas del skriftligen 
informera kommunstyrelsen om beslutet och granskningsrapporten.   

2.3. Kommunstyrelsens utskott,  
Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden avseende intern kontroll inom 
kompetensområdet innan de beslutas av kommunstyrelsen. 

 

2.4. Kommunchef 
Kommunchefen ska upprätta ett internt kontrollsystem och se till att konkreta regler 
och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll inom den 
gemensamma förvaltningen.  
 
Kommunchefen ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om hur arbetet med intern 
kontroll genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå 
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kommunstyrelsen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Om det vid den interna kontrollen framkommer allvarliga brister hos 
förvaltningen ska kommunchefen omgående informera kommunstyrelsen  

 

2.5. Sektorchef (benämns verksamhetschef i reglementet) 
Sektorchef ansvarar för att det finns rutiner och system som säkrar att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i 
handläggningsrutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala 
regler och anvisningar samt att kommunstyrelsens respektive förvaltningens beslut och 
riktlinjer, policys mm följs upp och är kända.  

 

2.6. Verksamhetschef, Funktionschef, Enhetschef 
Cheferna ansvarar för att det finns rutiner och system inom respektive ansvarsområde 
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. På så sätt ska 
kontroller byggas in i handläggningsrutiner för att säkerställa att lagar och 
förordningar, regler och anvisningar samt olika beslut så att dessa följs upp och är 
kända.  
Cheferna ska vidare försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid 
behov vidta åtgärder. I internkontrollen ingår bland annat att försäkra sig om att 
verksamhetens personal arbetar mot de mål och resultat som är avsedda. Chefen 
genomför kontrollplanen utifrån beslut och gör en bedömning av utfallet samt 
ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och lämnar till överordnad chef. Chef har 
också i ansvar att vidta åtgärder vid avvikelser som framkommer i den löpande 
kontrollen och rapportera till överordnad chef.  

 

2.7. Medarbetarna 
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar som gäller berörd 
verksamhet för att uppnå en säker och effektiv verksamhet. Alla medarbetare har 
skyldighet att rapportera avvikelser till närmast överordnad chef.  

 
 

3. Risk- och väsentlighetsbedömning 
För att kunna välja ut de kontrollmoment som ska genomföras ska en risk- och väsentlighets-
bedömning årligen göras för såväl kommunstyrelse som myndighetsnämnder.  
Risken kan formuleras som sannolikheten för att fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse i 
olika grad ska uppstå.  
Väsentlighetsgraden kan uttryckas som ekonomiska, politiska, mänskliga och 
verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för den enskilde som kan uppstå vid 
brister i hantering av ekonomi och/eller verksamhet eller vid bristande måluppfyllelse. 
 
Det samlade resultatet av risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för 
förvaltningens förslag till interna kontrollplaner innehållande ett antal riskområden kopplat till 
riskbedömningarna.  
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Intern kontrollplan 
Den interna kontrollplanen är en produkt av risk- och väsentlighetsbedömningen och reglerar 
vilka riskområdena som ska granskas under året. 
 
Den interna kontrollplanen ska innehålla följande delar: 
- Riskområde, t ex. process, rutin eller system 
- Riskbeskrivning 
- Riskbedömning utifrån risk- och väsentlighetsbedömningen 
- Kontrollmoment, det vill säga vad kontrollen syftar att säkerställa 
- Ansvarig sektorchef. 

 
Förslag till intern kontrollplan överlämnas till utskotten för beredning och därefter till 
kommunstyrelsen för beslut, respektive till myndighetsnämnderna för beslut och därefter till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Internkontrollplanen för nästkommande år beslutas av kommunstyrelsen senast i december.  
Till grund för denna internkontrollplan ligger förutom risk- och väsentlighetsbedömning även 
uppföljningen av internkontroll tom augusti innevarande år. 
 
 

Rapportering av utförda kontroller 
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur arbetet med den interna kontrollen 
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt besluta om nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.  
 
När förvaltningens granskningar är genomförda upprättas skriftliga rapporter som lämnas till 
utskotten för beredning och därefter till kommunstyrelsen för beslut, respektive till 
myndighetsnämnderna för beslut och därefter till kommunstyrelsen för kännedom. I 
rapporterna sammanfattas de granskningar som genomförts under året med iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna förbättringsområden.  
 
När allvarliga brister konstateras informeras kommunstyrelsen respektive 
myndighetsnämnderna omgående och därefter får kommunstyrelsen respektive 
myndighetsnämnderna en skriftlig rapport om bristerna och vilka planerade åtgärder 
förvaltningen avser att vidta för att komma till rätta med problemet.  
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Bilaga 1 

Årsplanering  
Februari  
Beredning - Slutrapport föregående års intern kontroll sektorerna  resp. utskott 
Beslut - Slutrapport föregående års intern kontroll SMN, TMN, ÖFN resp. nämnd 

 
Mars 
Beslut - Slutrapport föregående års intern kontroll sektorerna  KS 
Skriftlig info. – slutrapport föregående års intern kontroll SMN, TMN, ÖFN KS 
Skriftlig info. - föregåendes års intern kontroll bolagen (uppsiktsplikt)  KS  
 
Oktober  
Beredning - Uppföljning innevarande års intern kontroll sektorerna  resp. utskott 
Beredning - Nästkommande års internkontrollplan sektorerna  resp. utskott 
Beslut – Uppföljning innevarande års intern kontroll SMN, TMN, ÖFN resp. nämnd 
Beslut – Nästkommande års internkontrollplan SMN, TMN, ÖFN  resp. nämnd 

  
November  
Beslut - Uppföljning innevarande års intern kontroll sektorerna  KS 
Beslut - Nästkommande års internkontrollplan sektorerna   KS 
Skriftlig info – Uppföljning innevarande års internkontrollplan SMN, TMN, ÖFN KS 
Skriftlig info – Nästkommande års internkontrollplan SMN, TMN, ÖFN KS 
Skriftlig info. - Nästkommande års internkontrollplan bolagen (Uppsiktsplikt)  KS 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/297
2021-11-02

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Tidigare policy 
som antogs den 17 december 2012 upphävs.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumentet Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och är snart 10 år gammalt. Demokratiberedningen inkom den 28 
mars 2019 med en uppdragsbegäran till kommunfullmäktige om att revidera policyn. 
Demokratiberedningen har färdigställt dokumentet och förvaltningen har bedömt innehållet 
utifrån ett juridiskt samt ekonomiskt perspektiv. 
 
Policyn innehåller sex mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Målen berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning, 
deltagandet i det politiska samt offentliga livet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2012 nuvarande Policy för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet som framställdes av beredningen Vuxna och äldre. Demokratiberedningen har 
begärt att få revidera dokumentet vilket kommunfullmäktige godkände den 10 april 2019. I 
sin uppdragsbegäran till kommunfullmäktige angav demokratiberedningen att de planerade att 
förtydliga samt korta ner dokumentet till så få ord som möjligt och skriva texten på ett lättläst 
sätt, uppdatera dokumentet enligt aktuell lagstiftning och definiera vad som är en 
funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Dokumentet planerades också innefatta 
dolda handikapp. 
 
Demokratiberedningen har utifrån uppdragsbeskrivningen tagit fram en ny policy som de 
skickat på remiss till kommunfullmäktiges beredningar och kommunens rådgivande instanser; 
Rådet för funktionshindrade, Pensionärsrådet och Folkhälsorådet. Inga yttranden har 
inkommit som förändrat policyn i sak. Demokratiberedningen har nu lämnat in policyn för 
antagande av kommunfullmäktige. 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/297
2021-11-02

Innehåll i policyn 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet är ett dokument som rör samtliga 
verksamheter inom Stenungsunds kommun eftersom tillgänglighet, delaktighet och 
jämställdhet berör alla områden kommunen ansvarar för. Policyn innehåller sex övergripande 
mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Demokratiberedningen har valt att prioritera artiklarna 9, 24, 27 och 29 och utifrån dessa fastställa 
övergripande mål som berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning samt 
deltagandet i det politiska och offentliga livet. Målen är: 
 
Mål 1.  
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika villkor, 
till kommunens lokaler, till transporter, till information och kommunikation. 

Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 

Mål 2. 
Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. 

Mål 3. 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för kommuninvånare med 
funktionsnedsättning att få inkomstbringande arbete. 

Mål 4.  
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få och kunna behålla ett arbete. 

Mål 5. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 

Mål 6 
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt 
kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt 
valda ombud. 

 
Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att målen i huvudsak är desamma som i tidigare policy. I och 
med att det inte är någon större skillnad mellan det nya dokumentet och nuvarande dokument 
som är gällande, innebär detta därför ingen större skillnad för kommunens verksamheter.  
 
Policyn beskriver att det krävs att en handlingsplan arbetas fram för att konkretisera målen, 
för att dessa ska få genomslag i kommunens verksamheter. Hur handlingsplanen ska arbetas 
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fram beskrivs inte i dokumentet. Förvaltningen bedömer inte att en handlingsplan behöver tas 
fram eftersom åtgärderna i policyn är lagstyrda och redan utförs av kommunen. 
En handlingsplan krävdes också i tidigare policy vilket föranledde att kommunstyrelsen den 4 
mars 2013 gav administrativa chefen i uppdrag att se över hur kommunstyrelsen och 
verksamheterna på bästa sätt skulle agera i enlighet med intentionerna i policyn. En 
handlingsplan upprättades dock inte.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna är redan implementerade och arbetas aktivt med i kommunens 
verksamheter. Policyn vägleder förvaltningen i att prioritera dessa områden men det innebär 
ingen större ekonomisk konsekvens för kommunen.  
 
Handlingsplanen som policyn beskriver ska tas fram kan leda till kostnader beroende på hur 
målen tolkas då dessa ska konkretiseras. En utvärdering av detta är dock inte aktuellt förrän 
handlingsplanen är framtagen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn med funktionsnedsättningar samt barn med en person i dess närhet som 
har en funktionsnedsättning.  Policyn bedöms främja barns uppväxt såväl i hemmet som i 
skola och det offentliga rummet.   
 
Juridiska bedömningar 
Målen som policyn innehåller utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, detta är en av FN:s konventioner som tillsammans utgör ett universellt 
ramverk för arbetet med mänskliga rättigheter. En stor majoritet av världens länder har 
anslutit sig till konventionerna.  

Konventioner är bindande och en form av överenskommelse som innebär att länderna som 
anslutit sig till konventionerna är skyldiga att följa dem. De nationella lagarna bygger därför 
på och tar hänsyn till konventionerna. Den generella juridiska bedömningen är därmed att 
innehållet i policyn inte strider mot lagstiftningen och att målen överensstämmer väl med 
kommunens lagstyrda uppdrag inom såväl socialtjänsten, utbildning och kommunens övriga 
verksamhetsområden. Exempel på lagar som styr kommunens arbete med tillgänglighet, 
jämlikhet och delaktighet är Förvaltningslagen, Kommunallagen, Arbetsmiljölagen, Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, Vallagen, Skollagen, Socialtjänstlagen samt Plan- 
och bygglagen. 

Policyn beskriver också att kommunen ska tillämpa Västra Götalandsregionens riktlinjer för 
fysisk tillgänglighet vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet. Även 
dessa riktlinjer utgår från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
och stämmer därmed väl överens med lagstiftningen och policyns mål. 
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1. Inledning 

 
1.1 Politikens vilja 
 
Alla invånare i Stenungsunds kommun, oavsett förutsättningar, ska bemötas med respekt och 
trygghet samt ha möjlighet till delaktighet och oberoende. 
 
Policyn om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet fastställer den politiska viljeriktningen i 
Stenungsunds kommun som är att främja alla invånares möjlighet, oberoende av 
funktionsnedsättning, att delta i samhället på lika villkor. 
 
Med funktionsnedsättning menas bland annat varaktiga och tillfälliga fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika 
funktionshinder kan motverka personens fulla och verkliga deltagande i samhället på lika 
villkor som andra. 

 
1.2 Om Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet  
 
Kommunen har ett ansvar att underlätta för människor med funktionsnedsättning, genom att 
skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika 
villkor. Stenungsunds kommun vill med denna policy förstärka sina insatser för att göra 
samhället tillgängligt för alla medborgare. För att policyn ska få genomslagskraft i 
kommunens verksamheter krävs att en handlingsplan arbetas fram där målen konkretiseras. 
 
Policyn ersätter inte befintlig lagstiftning för personer med funktionsnedsättningar, utan är en 
del i processen för att förändra samhället som ska leda till att undanröja brister och hinder 
som begränsar tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Det finns en rad frågor av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning som beslutas på statlig och regional nivå. 
Sådana frågor berörs inte i policyn. 
 
Policyn stödjer sig mot FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Policyn verkar även för att uppfylla Agenda 2030 mål. 
 
1.3 Syftet med denna policy är att: 
 

• Förankra funktionsnedsättningsperspektivet i kommunens verksamheter.  

• Förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning genom 
att Stenungsunds kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla.  

• Vid varje förändring i den fysiska miljön inomhus såväl som utomhus skall 
funktionsnedsättningsperspektivet särskilt beaktas 

• Alla kommunala evenemang skall kvalitetssäkras via denna policy. 

• Bevaka den politiska utvecklingen som berör frågor relaterade till personer 
med funktionsnedsättning.  



 
 

2. Stenungsunds prioriterade områden och mål 
Stenungsunds kommuns prioriterade områden i policyn utgår från FN:s Konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller totalt 50 artiklar 
vilka alla är viktiga. Stenungsunds kommun har valt att prioritera artiklarna 9, 24, 27 och 29 
samt utifrån dessa fastställa övergripande mål. 

Artikel 9 – Tillgänglighet 
Mål 1.  
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika villkor, 
till kommunens lokaler, till transporter, till information och kommunikation. 

Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 

Artikel 24 – Utbildning 
Mål 2. 
Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. 

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
Mål 3. 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för kommuninvånare med 
funktionsnedsättning att få inkomstbringande arbete. 

Mål 4.  
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få och kunna behålla ett arbete. 

Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet 
Mål 5. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 

Mål 6 
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt 
kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt 
valda ombud. 

  



 
 

3. Förvaltningens uppdrag 
 

3.1 Insatser i budgetarbetet  
Verksamheterna i Stenungsunds kommun ska i sina respektive verksamhetsplaner redovisa 
planerade insatser för ökad tillgänglighet för de grupper som avses i policyn. 

3.2 Utvärdering 
I kommunens årsredovisning ska kommunens verksamheter redovisa vilka insatser som 
genomförts. Särskilt intressant är resultatet för de 6 målen som är kopplade till policyn. 

3.3 Granskning och förslag  
Kommunala rådet för funktionshindrade ska ta del av verksamheternas genomförda insatser i 
årsredovisningen. Synpunkter och förslag till redigeringar i insatserna ska redovisas till 
kommunstyrelsen av kommunala rådet för funktionshindrade. 

 

4. Definitioner (enligt myndigheten för delaktighet) 
  
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, 
psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar 
många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. 
 
Funktionshinder 
Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som 
uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i 
miljöer. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang. Inom funktionshinderområdet betyder 
det att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på 
jämlika villkor. 
 
Delaktighet 
Det finns olika sätt att beskriva delaktighet. Inom funktionshinderområdet gäller att 
delaktighet uppstår i samspelet mellan individ och en tillgänglig miljö. Det som avgör 
möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats 
för individen.  Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga rör alla 
områden i samhället, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga miljöer. 
 
Jämlikhet 
Innebär alla individers lika värde samt inom politiken alla individers möjlighet till lika 
inflytande. 
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1. Inledning 
 
1.1 Om Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 
Ungefär var tionde invånare i Sverige bedöms ha någon form av funktionsnedsättning. 
Kommunen har ett stort ansvar att som föredöme underlätta för människor med 
funktionsnedsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt i gemenskap med andra.  
Stenungsunds kommun vill med denna policy förstärka sina insatser för att göra samhället 
tillgängligt för alla medborgare. Policyn är ett tvärsektoriellt styrdokument som redovisar den 
politiska viljeinriktningen. 
 
Policyn ersätter inte den betydelsefulla lagstiftningen för personer med 
funktionsnedsättningar, utan är en del i processen för att förändra samhället som ska leda till 
att undanröja brister och hinder som idag hindrar full tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. 
 
Policyn handlar om åtgärder som Stenungsunds kommun själv kan fatta beslut om. Det finns 
en rad frågor av stor betydelse för personer med funktionsnedsättning som beslutas av staten, 
regionen eller av privata personer eller företag. Sådana frågor berörs inte i policyn. 
 
För att policyn ska få genomslagskraft i kommunens verksamheter krävs att en handlingsplan 
arbetas fram där målen konkritiseras.  
 
Policyn ska utvärderas varje mandatperiod i enlighet med Uppdragsbeskrivning för den 
politiska organisationen. 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna plan är att: 
 

• Öka intresset för funktionshinderfrågor. 
 

• Förbättra livskvalitén för människor med funktionshinder genom att Stenungsunds 
kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla. 
 

• Fastställa inriktning och prioritering för Stenungsunds kommun i arbetet med att 
införliva funktionshinderperspektivet i kommunal verksamhet. 
 

• Konkretisera den politiska viljeinriktningen genom att föreslå mål inom prioriterade 
områden. 
 

• Uppnå ett systematiskt, kvalitetssäkert arbete som genom samverkan mellan de 
kommunala verksamheterna och andra aktörer leder till ett tillgängligt samhälle. 

 
  



2. Vision, ledord och värdegrund för Stenungsund 
 
 

 
 
 
 
 
Visionen gäller för alla möten i organisationen. Visionen ger bilden av en organisation där 
alla alltid tar eget ansvar för att göra sitt bästa och alltid vilja väl. 
 
 

 
 
 
Om mötet är det centrala i det vi gör så är kunskap och omtanke ledstjärnor som vägleder oss 
i mötet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdegrunden anger vad som ska känneteckna gott bemötande och arbete med personer med 
funktionsnedsättningar. Den ska därför ses som en utgångspunkt vid varje möte samt vid 
utveckling av förhållningssätt och arbetsmetoder.  

Ledord 
Kunskap och omtanke 
 

Vision 
Alla medborgare i Stenungsunds kommun, oavsett förutsättningar, ska bemötas med respekt 
och trygghet samt ha möjlighet till delaktighet och oberoende. 
 

Värdegrund 
• Vi utgår från en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och 

har lika värde. 
 

• Vi har tilltro till varje människas förmåga och vilja att se sina egna behov och ta ansvar 
för sitt eget liv. 
 

• Vi ser människan utifrån en helhetssyn, där nuvarande situation och tidigare 
livserfarenhet skall respekteras. 
 

• Alla har samma rätt till ett tryggt och värdigt liv. 
 

• Vårt möte bygger på respekt för människans självbestämmande, integritet och 
människovärde oavsett omfattning av funktionsnedsättning. 

 



3. Stenungsunds prioriterade områden 
 
3.1 FN’s konvention om mänskliga rättigheter 
Stenungsunds prioriterade områden bygger på FN’s konvention om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar.  
 
3.2 Mål utifrån konventionens rättighetsartiklar 
Konventionen innehåller totalt 50 artiklar. Alla artiklar är viktiga, men Stenungsund har valt 
att prioritera några artiklar.  
 
De första artiklarna (1-4) beskriver konventionens grundprinciper (syfte, 
begreppsdefinitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden). De sista (31-50) är 
procedurregler för genomförande, uppföljning och övervakning. 
 
Resterande artiklar (5-30) är rättighetsartiklar: Artiklarna 5-9 beskriver övergripande 
rättigheter, till exempel om tillgänglighet och icke-diskriminering. Artiklarna 10-30 berör 
rättigheter inom ett brett spektrum specifika områden: Från rätten till arbete, utbildning och 
hälsa, till rättigheter om social trygghet, åsiktsfrihet, självständigt liv och deltagande i 
samhället. 
 
De artiklar som Stenungsund har valt att prioritera i arbetet är följande rättighetsartiklar. 
 
Artikel 9 – Tillgänglighet 
Utgångspunkt 
Kommunen ska behandla alla sina medlemmar lika (Kommunallagen (2 kap. 2§). Detta 
motiverar att fysiska hinder för likabehandling tas bort. Kommunen ska säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska 
miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och 
kommunikationsteknik (IT) samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för 
eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.  
 
Mål A. 
Kommunens lokaler ska ha en god fysisk tillgänglighet d.v.s. man ska kunna komma in i 
byggnaderna/lokalerna samt kunna orientera sig och vistas i dessa. 
 
Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 
 
 
Artikel 24 – Utbildning 
Utgångspunkt 
Ett livslångt lärande inriktat på full utveckling av den mänskliga potentialen och respekt för 
värdighet, egenvärde, frihet och mångfalden ger ett bättre samhälle för alla. 
 
Mål B. 
Ungdomar och vuxna ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, gymnasie- och 
vuxenbildningsnivå. 
 
 
 



Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
Utgångspunkt 
Arbete eller aktivitet är en väsentlig del av alla människors livskvalitet och delaktighet i 
samhällslivet. Arbete är inte bara en grund för den materiella försörjningen, utan svarar även 
mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och meningsfullhet i 
tillvaron. Mångfald på arbetsplatsen ger ökad kvalitet och flexibilitet i verksamheten. 
Mångfald på arbetsplatsen skapar förståelse för att medborgarna är olika och har olika 
förutsättningar.  
 
Mål C 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättningar 
att få inkomstbringande arbete. 
 
Mål D 
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheterna att få eller 
kunna behålla ett arbete. 
 
 
Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet 
Utgångspunkt 
Det kostar mer, ofta mycket mer, att rätta till saker i efterhand. Funktionshinders- 
organisationerna besitter mycket kunskap om såväl svårigheter som möjligheter för 
delaktighet. Denna kunskap bör kommunen använda sig av på bästa sätt. 
 
Mål E. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 
 
 
  



4. Insatser, utvärdering och granskning 
 

4.1 Insatser i budgetarbetet 
Verksamheterna i Stenungsunds kommun ska i sina respektive verksamhetsplaner redovisa 
planerade insatser för ökad tillgänglighet och ett respektfullt och tryggt bemötande av 
personer med funktionsnedsättning i enlighet med ovan nämnda mål. 
 
4.2 Utvärdering i årsredovisning 
I kommunens årsredovisning ska kommunens verksamheter redovisa vilka insatser som 
genomförts samt vad resultatet blev. 
 
4.3 Granskning och förslag 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska ta del av verksamheternas genomförda insatser i 
årsredovisningen. 
 
Synpunkter och förslag till redigeringar i insatserna ska redovisas till kommunstyrelsen av 
kommunala rådet för funktionshindrade. 
 
  



Bilaga 
Internationella dokument 
Det finns internationella dokument som Sverige ska ta hänsyn till i genomförandet av 
handikappolitiken. De två viktigaste är FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet.  
 
FN:s konvention  
Sverige är en av de stater som ratificerat (anslutit sig till) konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är juridiskt 
bindande för de länder som har valt att ratificera dem. 
 
Konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning 
och att främja respekten för deras inneboende värde. 
 
Konventionen som fokuserar på icke-diskriminering listar nödvändiga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste av 
konventioner på rättighetsområdet. Konventionen är relativt ny, men innehåller inga nya 
rättigheter. Den bygger på FN:s ursprungliga och allmänna deklaration om mänskliga 
rättigheter, och den förtydligar vad som måste till för att mänskliga rättigheter ska tillgodoses 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
Konventionen bygger på följande principer:  
 

a) Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande 
frihet att göra egna val, samt enskilda personers oberoende. 
b) Icke-diskriminering. 
c) Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. 
d) Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning 
som en del av den mänskliga. mångfalden och mänskligheten. 
e) Lika möjligheter.  
f) Tillgänglighet. 
g) Jämställdhet mellan kvinnor och män. 
h) Respekt för att barn med funktionsnedsättning har rätt att bevara sin identitet. 

 
Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den trädde i kraft i Sverige januari 2009. 
Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att förverkliga rättigheterna i den.  Det innebär att 
alla offentliga organ – stat, landsting och kommun – är skyldiga att: 
 

• själv inte kränka rättigheterna, 
• hindra andra från att kränka rättigheterna,  
• skapa förutsättningar för att rättigheterna faktiskt förverkligas (till exempel  
genom att fatta beslut, se till att det finns budgetutrymme, utforma verksam heter, 
upprätta lagar/riktlinjer/planer och sprida kunskap i linje med konventionen). 

 



För Sveriges kommuners del har konventionen stor betydelse. Mycket av det som bestäms på 
statlig nivå får sitt genomförande först ute i Sveriges kommuner. Kommunernas arbetsområde 
är också så omfattande att det berörs av alla konventionens rättighetsartiklar. 
 
 
Lista över konventionens rättighetsartiklar: 
 
5 Jämlikhet och icke-diskriminering 
6 Kvinnor med funktionsnedsättning 
7 Barn med funktionsnedsättning 
8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning 
9 Tillgänglighet 
10 Rätten till liv 
11 Risksituationer och nödlägen 
12 Likhet inför lagen 
13 Tillgång till rättssystemet 
14 Frihet och personlig säkerhet 
15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning 
16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp 
17 Skydd för den personliga integriteten 
18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap 
19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 
20 Personlig rörlighet 
21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet, samt tillgång till information 
22 Respekt för privatlivet 
23 Respekt för hem och familj 
24 Utbildning 
25 Hälsa 
26 Habilitering och rehabilitering 
27 Arbete och sysselsättning 
28 Tillfredställande levnadsstandard och social trygghet 
29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 
30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 
 
 
FN:s standardregler 
FN:s standardregler antogs av FN 1993 för att tillförsäkra människor med fulldelaktighet och 
jämlikhet. De 22 reglerna uttrycker tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, 
möjligheter och ansvar på olika samhällsnivåer. Standardreglerna är tillsammans med den 
nationella handlingsplanen grunden för den svenska handikappolitiken.  
 
 
Nationella dokument 
Det finns flera nationella dokument som styr Sveriges handikappolitik. Dokumentens innehåll 
rör alla samhällsområden.  



 
 Handlingsplanen Från patient till medborgare 
"Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken" är grunden 
för Sveriges handikappolitik. Kärnan i den är att bekämpa diskriminering och att samhället 
ska utformas så at människor med funktionsnedsättning kan bli fullt delaktiga. 
 
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken  
I denna skrivelse redogör regeringen för hur arbetet med att genomföra den nationella 
handlingsplanen har utvecklats sedan december 2002.  
  
En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009  
Skrivelsen innehåller en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna avseende 
perioden 2006-2009 och en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i 
Sverige 2005.  
 
 
Lagar och regler som berör tillgänglighet 
• Regeringsformen 
• Kommunallagen  
• Plan- och bygglagen  
• Föreskriften om enkelt avhjälpta hinder  
• Arbetsmiljölagen  
• Lagen om offentlig upphandling  
• Vallagen  
• Skollagen 
• Socialtjänstlagen 
 
 
Definitioner 
Funktionsnedsättning - nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till 
följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara 
bestående eller övergående. 
 
Funktionshinder - handlar om de begränsningar som en person med funktionsnedsättning 
möter på grund av att omgivningen är otillräcklig. Det kan handla om bristande delaktighet, i 
sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. 
Det är i första hand omgivningen, inte individen, som ska anpassas. 
 
Tillgänglighet - är ett begrepp för hur pass väl en verksamhet eller lokal fungerar för 
människor med funktionsnedsättning. Det innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången 
till information, och bemötande. 
 
Delaktighet - innebär i detta sammanhang att människor med funktionsnedsättning blir fullt 
delaktiga i samhällslivet. 
 
Jämlikhet - innebär alla människors lika värde. 
 
 
 

http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Kommunallagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Plan- och bygglagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Enkelt avhjälpta hinder
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Arbetsmiljölagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Lagen om offentlig upphandling2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Vallagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Skollagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Socialtjänstlagen2


Framtagandet av denna policy 
Beredningen för Vuxna och äldre fick av kommunfullmäktige i februari 2012 ett uppdrag att 
se över och revidera befintlig handlingsplan för funktionshindrade. 
Under följande vår och sommar läste beredningen in sig på underlag samt information från 
bland annat verksamheten för Individ och familjeomsorg, Samhällsbyggnad och Stöd och 
Service. Beredningen valde att ta fram en ny policy för de berörda frågorna, i enlighet med 
kommunens dokumentstandard. Resultatet blev Policy för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet.  
 
 
Policyn har remitterats till följande instanser 
Beredningen för Barn och Unga 
Beredningen för Miljö och Fysisk planering 
Demokratiberedningen 
Rådet för funktionshindrade 
Folkhälsorådet 
Pensionärsrådet 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Permanent tillåtande för kommunstyrelsen och utskotten att 
sammanträda på distans 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och utskotten ska få sammanträda på 
distans. För att möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att anta det reviderade 
reglementet med nya paragrafer och reviderad paragrafnumrering.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i kommunstyrelsen och utskotten. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och 
möjligheten att delta på distans upphörde vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår ändringar av kommunstyrelsens reglemente som möjliggör för 
kommunstyrelsen och utskotten att sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Följande ändringar föreslår:  
 

• De paragrafer som fram till årsskiftet har reglerat deltagande på distans införs som 
permanenta paragrafer. I det nya reglementet beskrivs distansdeltagande i paragraf 23 
och paragraf 29. Följande paragraftexter tillkommer permanent: 

o Paragraf 23: 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det kan 
förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta 
till kansliet. Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för 
deltagande på distans är uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen. 
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o Paragraf 29: 
[…] Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för utskotten.  

• Paragrafnumreringen ändras 
• Paragrafrubriker införs för paragraf 26 och paragraf 27 

o Paragraf 26: Om utskotten 
o Paragraf 27: Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 

• Reglementet har lagts in i kommunens nya mall för styrdokument 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att inga ytterligare kostnader uppstår som ett resultat av det föreslagna 
beslutet. Teknisk utrustning är redan inköpt och licenskostnaden för den aktuella 
programvaran finansieras sedan tidigare inom ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en revidering av kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande bedömer förvaltningen att ärendet i sig inte får några konsekvenser för 
barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Enligt 6 kapitlet 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Av förarbetena framkommer att 
deltagandet på distans i sådant fall ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
Möjligheten att delta på distans infördes i kommunallagen i syfte att underlätta för 
förtroendevalda i glesbygdskommuner med stora pendlingsavstånd där det finns praktiska 
svårigheter för förtroendevalda att infinna sig fysiskt vid sammanträden. Varje kommun avgör 
själv i vilken utsträckning som beslutsfattande på distans ska vara tillåtet inom kommunen.  
 
I förarbetena till kommunallagen framhåller lagstiftaren vikten av det fysiska mötet och dess 
möjligheter till informella kontakter och åsiktsutbyten. Deltagande på distans bör i första hand 
betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som 
annars inte hade kunnat genomföras. 
 
I kommunallagen nämns bara möjligheten för ledamöter att delta på distans. Förvaltningens 
bedömning är att även ersättare bör kunna ges denna möjlighet. 
 
För att en ledamot ska anses som närvarande på distans måste följande minikrav vara 
uppfyllda: 
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1. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
2. Deltagandet ska ske på sådant sätt att samtliga ledamöter kan se och höra varandra 
3. Ledamöterna ska delta på lika villkor vilket innebär att även de ledamöter som deltar 

på distans ska delta i debatter, få ta del av handlingar och delta i omröstningar. 
 
Ovanstående minikrav innebär krav på tekniska förutsättningar för att deltagande på distans 
ska kunna vara möjligt. Det måste finnas tekniska förutsättningar för att: 
 

1. ledamöterna kan koppla upp sig så att de kan delta med ljud och bild samt se och höra 
övriga ledamöter, 

2. ledamöterna kan delta i debatter, ta del av samtliga handlingar - även sådana som 
eventuellt delas ut under mötet, kunna delta i omröstningar – även slutna sådana, 

3. den tekniska utrustningen genom t.ex. kryptering kan säkerställa att sekretesskyddade 
uppgifter inte röjs och att personuppgiftsbehandlingen kan ske enligt kraven i GDPR. 

 
Möjligheten att delta på distans är möjligt för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
under förutsättning att detta anmäls fyra dagar i förväg och att kommunstyrelsens presidium 
bedömer att förutsättningarna för digitalt deltagande är uppfyllda.  
 
Om ett helt kommunstyrelsesammanträde ska genomföras digitalt får själva kallelsen till det 
digitala mötet ses som att samtliga ledamöter har föranmält sig till det digitala mötet. 
Ytterligare anmälan torde utifrån förvaltningens bedömning inte behövas. Förändring av 
kommunstyrelsens reglemente i detta hänseende behövs därför inte.  
 
Tekniska förutsättningar 
Förvaltningen bedömer att kommunen har tekniska förutsättningar för att genomföra helt 
digitala möten för kommunstyrelsen och utskotten. Sammanträdena kommer att genomföras 
med hjälp av Teams. Det är viktigt att framhålla att de som deltar på distans måste behärska 
den tekniska lösningen och ha tillgång till en stabil internetanslutning. Av SKR:s promemoria 
om sammanträden med nämnder under spridning av covid-19 framgår att ytterst kortvarigt 
bortfall av ljud- eller bildöverföring bör vara kunna accepteras. Tillfälligt bortfall av 
ljudöverföring bör dock generellt vara svårare att acceptera än bortfall av bildöverföring, då 
ljudbortfall på ett mer direkt sätt påverkar möjligheten att delta på sammanträdet och 
tillgodogöra sig den information som framkommer under sammanträdet. 
 
Om bild- eller ljudöverföringen bryts mer varaktigt under sammanträdet kan det hanteras på 
flera sätt. En ersättare kan tjänstgöra istället för den vars överföring brister och sammanträdet 
kan ajourneras. Om flera distansdeltagare faller bort måste sammanträdet emellertid avslutas. 
Det är viktigt att framhålla att om en ledamot avbryter sin tjänstgöring av annat skäl än jäv får 
ledamoten återigen tjänstgöra endast om ersättarens tjänstgöring innebär att styrkebalansen 
mellan partierna påverkats (kommunstyrelsens reglemente 16 §).  
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Arvode vid deltagande på distans 
Regler för arvodering av förtroendevalda finns i det av kommunfullmäktige antagna 
arvodesreglementet för Stenungsunds kommun. Av 1 § framgår att tjänstgörande ledamöter, 
närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av 16 § i kommunstyrelsens 
reglemente framgår att ersättare har rätt att närvara vid ett sammanträde även om ordinarie 
ledamot tjänstgör. Förvaltningens bedömning är därför att ersättare har rätt till samma 
ekonomiska ersättning som ledamöter när de deltar på ett digitalt sammanträde.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 
Reviderat reglemente 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 

Viktoria.petersson@stenungsund.se 

mailto:Erik.ahlstrom2@stenungsund.se
mailto:Viktoria.petersson@stenungsund.se
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REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN I 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 

och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs ändamålsenligt 
och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  
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Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs i 
form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar om 
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och 
utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild. 
När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för invånarna 
genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och 
tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika civilförsvars-, beredskaps-, kristids-, arbetslöshetsnämnd, 
pensionsmyndighet och väghållningsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
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• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 
kommunen  

• kulturminnesvård  
• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består 
av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid 
myndighetsnämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident.  
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Kommunalrådet, förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i 
överläggningarna men ej i beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 

15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och att 
kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten fastställas. På presidiemötena avgörs också om ärenden 
behöver beredas. 
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
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22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstemän vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

23 § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det 
kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 

24 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas till 
kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

25 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

26 § Allmänt om utskotten 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott och ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare.  
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om ett 
ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

27 § Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid 
som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande och en 
vice ordförande.   
 
Till ordförande i Välfärdsutskottet bör kommunalråd eller förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen väljas. Till ordförande i allmänna utskottet bör den person, kommunalråd 
eller förste vice ordförande, väljas som inte valdes till ordförande i välfärdsutskottet.  
Vice ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

28 § Utskottens ansvarsområden 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör sektor 
stödfunktioners ansvarsområde.  
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Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, grundskolan, 
kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör sektor utbildnings 
ansvarsområde.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  
 

29 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår som 
ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 
 

30 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   
 

31 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  
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32 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i tillämpliga 
delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner i 
kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner kronor 
vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs kommunfullmäktige för 
beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att 
planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens 
befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. 
Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STENUNGSUNDS 
KOMMUN 
 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  
 

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs 
ändamålsenligt och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
kommunfullmäktige fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  

 
Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
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I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs 
i form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar 
om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot 
enskild. När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för 
invånarna genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika civilförsvars-, beredskaps-, kristids-, arbetslöshetsnämnd, 
pensionsmyndighet och väghållningsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 

kommunen  
• kulturminnesvård  
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• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER OCH ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium 
består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut 
vid myndighetsnämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, 
ska den äldste av dem vara ålderspresident.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Kommunalrådet, förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i 
överläggningarna men ej i beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
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15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och 
att kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten fastställas. På presidiemötena avgörs också om ärenden 
behöver beredas. 
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska 
ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En 
ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
 

22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstemän vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

22 a § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom 
det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 
/ Denna paragraf upphör att gälla den 31 december 2021 / 
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23 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas 
till kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

24 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

25 § 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott och ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare.  
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om 
ett ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

26 § 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den 
tid som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande 
och en vice ordförande.   
 
Till ordförande i Välfärdsutskottet bör kommunalråd eller förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen väljas. Till ordförande i allmänna utskottet bör den person, kommunalråd 
eller förste vice ordförande, väljas som inte valdes till ordförande i välfärdsutskottet.  
Vice ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

27 § Utskottens ansvarsområden 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör sektor 
stödfunktioners ansvarsområde.  
 
Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, 
grundskolan, kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör 
sektor utbildnings ansvarsområde.  
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Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  
 

28 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara 
och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår 
som ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 22 a § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 
 

29 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   
 

30 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  
 

31 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i 
tillämpliga delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner 
i kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av 
inteckningar samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner 
kronor vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs 
kommunfullmäktige för beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är 
att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 
Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller 
upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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Erica Bjärsved Till kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
 
 
Utökning av ramar i budget 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för 2022 med 7,4 mnkr som fördelas med 3,3 
mnkr till stödfunktioner, 1,4 mnkr till samhällsbyggnad, 0,4 mnkr till kultur/fritid, 1,3 mnkr 
till grundskolan, 0,5 mnkr till sektorsövergripande sektor utbildning samt 0,5 mnkr till 
sektorsövergripande sektor socialtjänst. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2021 skrivit upp sin 
skatteunderlagsprognos för 2022. Även riktade bidrag till vård och omsorg kvarstår under 
2022. Sammanfattningsvis beräknas ökningen i skatteintäkter och bidrag medföra att 
intäkterna för Stenungsunds kommun kommer att bli högre än vad som ursprungligen 
beräknades i strategisk plan. Förvaltningen föreslår att delar av de ökade intäkterna fördelas ut 
i sektorerna för i huvudsak engångssatsningar men även vissa permanenta satsningar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Strategisk plan för 2022 bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR)  
skatteunderlagsprognos från april 2021. Därefter har staten aviserat ökade bidrag till 
kommunerna och beslut om detta fattades av Riksdagen den 16 december 2021. 

I skatteprognosen per den 16 december 2021 framgår att skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras uppgå till 1 793,4 mnkr för Stenungsunds kommun för 2022. Det är 37,2 mnkr 
mer än vad som räknats med i Strategisk plan för 2022. Det är fortfarande ett mycket osäkert 
läge i Sverige till följd av pandemin och därmed också en stor osäkerhet i prognoserna för 
skatteintäkterna. 

Det har även för 2022 aviserats medel för äldreomsorgssatsningar. För Stenungsunds del 
beräknas dessa uppgå till ca 10 mnkr. Medlen hanteras av Socialstyrelsen och kommer inte 
via generella statsbidrag.  

Förvaltningen föreslår att delar av den prognostiserade ökningen av skatteintäkter och bidrag 
budgeteras in i verksamheterna för 2022. Då prognoserna är relativt osäkra föreslår 
förvaltningen både engångssatsningar och mer permanenta satsningar. Dessutom föreslår 
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förvaltningen att de särskilda satsningar inom vård och omsorg som gjordes för 2021 
fortsätter 2022.  

Engångssatsningar 

En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av 
engångskaraktär. Dessa satsningar är inte kostnadsdrivande de kommande åren. Några av 
engångssatsningarna är tvååriga och återkommer då i särskilda satsningar i Strategisk plan 
2023. Exempel på engångssatsningar är bland annat valsamordnare, fortsatt arbete med 
migrering av nya servrar, naturvård, kulturhuset 30 år samt kompensation för högre 
livsmedelspriser. Tvåårssatsningarna avser e-tjänstutvecklare, höja nivån på kommunens 
dokument- och ärendehantering samt pilotprojekt med skolintendent i ett skolområde. 
Engångssatsningarna uppgår till 3,6 miljoner kronor.  

Permanenta satsningar 

En del av de ökade intäkterna kommer att avsättas för att genomföra satsningar av mer 
permanent karaktär. Förvaltningen har för avsikt att prioritera de permanenta satsningarna i 
det förslag till budget som ska presenteras för ekonomi/personalberedningen i mars 2022. Ett 
par av de permanenta satsningarna berör nya lagkrav, bland annat kommuner mot brott samt 
visselblåsarfunktion. En ökad satsning behöver göras på robustheten i kommunens 
organisation och det har blivit mycket tydligt i pandemins spår. Inom grundskolan behöver 
arbetet med att organisera för särskilt stöd förstärkas. De permanenta satsningarna uppgår till 
3,8 miljoner kronor.  

Satsningar inom vård och omsorg 

Kommunen kommer även för 2022 att få riktade statsbidrag till vård och omsorg. Medlen 
beräknas uppgå till ca 10 mnkr och kommer användas till de särskilda satsningar inom vård 
och omsorg som påbörjades 2021.  

 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Engångssatsningarna uppgår till 3,6 mnkr och de permanenta satsningarna till 3,8 mnkr. 
Förvaltningens förslag är att medlen fördelas enligt nedanstående:  

• Sektor stödfunktioner får en utökad ram på 3,3 mnkr.  
• Sektor samhällsbyggnad får en utökad ram på 1,4 mnkr. 
• Sektor utbildning får en utökad ram på 2,2 mnkr, varav 0,4 mnkr tilldelas kultur och 

fritid och 1,3 mnkr grundskolan samt 0,5 mnkr sektorsövergripande.  
• Sektor socialtjänst får en utökad ram på 0,5 mnkr för sektorsövergripande. 
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Sammantaget innebär det att 7,4 mnkr av de ytterligare 37,2 mnkr budgeteras in i 
verksamheternas ramar. Då det fortfarande finns en stor osäkerhet i skatteprognoserna och 
även gällande både intäkter och kostnader till följd av pandemin bedömer förvaltningen inte 
att alla tillkommande medel bör fördelas ut.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att de flesta av åtgärderna inte har någon direkt konsekvens för barn. 
Vissa satsningar, såsom den permanenta satsningen gällande att organisera för särskilt stöd, 
bedöms dock påverka barn på ett positivt sätt. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör flera mål i Agenda 2030, bland annat mål 4 om god utbildning och mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 



From:                                 Conny Nilsson
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 09:10:01 +0000
To:                                      Maja Liisa Odelius
Subject:                             Entledigande

Hej,
Härmed begär jag att entledigas från mitt uppdrag som ledamot i folkhälsorådet.
Mvh
Conny Nilsson(V)



Från: Tony Holm (tonysrestauranger)
Till: Maja Liisa Odelius
Ärende: Re:
Datum: den 9 december 2021 15:26:04
Bilagor: image001.png

Hej! Jag har avslutat mitt uppdrag med KD och vill därför ej längre bara med i
Folkhälsorådet /Tony

Skickat från min iPhone



mailto:tony.holm@tonysrestaurang.se
mailto:majaliisa.odelius@stenungsund.se



 

 

Ticket #568898 printed by Kansli on ons, 24 november 2021 15:21 Page 1

Ticket #568898
Status Öppen Namn Patientnämnden

Prioritet Normal Email patientnamnden@vgregion.se
Avdelning Kansli Telefon

Skapad datum 2021/11/18 10:04 Källa Email
 

Tilldelat till Mottagare Kommun
SLA-regel Default SLA Senaste Svar 2021/11/24 16:20

Förfallodatum 2021/11/25 15:29 Senaste Meddelande 2021/11/18 10:04

Inbjudan från västra patientnämnden om informationsträff
angående patientnämndsverksamheten i Västra
Gölandsregionen
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2021/11/18 10:04 Inbjudan från västra patientnämnden om informationsträff
angående patientnämndsverksamheten i ... Patientnämnden

Hej

Västra patientnämnden i Västra Götaland är en av fem patientnämnder som har uppdraget att ta emot
patientklagomål inom all offentligt finansierade hälso- och

sjukvård, samt även inom den kommunala verksamheten. Samtliga kommuner i Västra Götaland har
tecknat avtal om patientnämndsverksamhet, vilket innebär att VGR åtar sig att tillhandahålla
patientnämndsverksamhet som berör framförallt hälso- och sjukvårdsinsatser för äldre men också
skolhälsovård åt kommunen, vilket vi även gör för er kommun. Patientnämnden ska utifrån
patientklagomål, iakttagelser och avvikelser av betydelse, återföra dessa till politiker och tjänstemän i
syfte att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

 

Med anledning av ovanstående och det avtal som finns mellan VGR och er kommun vill vi komma till er
och ge information om patientnämndens pågående arbete.

 

Denna inbjudan från oss sänds därför till kommunfullmäktige/kommunstyrelse, eller annan av er utsedd
nämnd. Vänligen återkoppla till oss när ni har möjlighet till en träff med oss nästa år, förslagsvis våren
2022.

 

 

Med vänliga hälsningar

Anna-Stina Larsson
Nämndsamordnare
Patientnämndernas kansli
Västra Götalandsregionen
Tel: 0703-182859
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�

� �

�

� �




c
de
f
g
hi
j
j
k
hl
m
no
p
f
f
q
rh
sh
t
t
u
v
g
w
xy
nt
v
z
{
ny
{
z
w
nv
u
|y
n}
q
g
w
v
~
�
}
|�
z
x



�����������	
�����
���������������������	������
������������
���
������
�
��������������������	
���
���������������������
������
��������������	
�
����
�
���������������	
�������

��������������
����
	���
��������������������������������������

��
�������
�� �!"��#$%�&'(�
)%*+�,(

-./0123-4/

565787787'�77�9'

��
�������
��):($;$6+%<�'+=>�<,� ��

0?@ABC1DECFG13EHIGBJ

565787787'�77�9&

��
�������
��K(&9LM�=���9NO�PQ��:!(

RS.1TU0VVW/DTXY

565787787'�77�9&

��
�������
����Z�6L<<N�M��*&Q,,P��

S0[X01/WS\-0

565787787'�79�]L

��
�������
��� _̂9+"̀=��L�a��$�'$7��

XYVD./10/b.VTT2/

565787787P�7]�97

��
�������
��̀7�N5���&̂ !�)�'��&,OL̀

0/b.VT132-c./TSY-b

565787785L�7L�7a

���������������	
�����
���������������������	������
������������
����
;�
�������������������������	
��	�
������������
����������	�#�������
�������������������������
������
����������������

�����������	
��������
�	��
���
�������
����������	�#�������������
��������
�
������#��������
�����#�
���������
"#��
�����������
�����
��������	
�
���	��������d�)8�����������������	�������
����	����������
��������

efghijkhlmgnonmgjghjpphqrsfimkpmphtghnhrgnunkjv
���������������	
���"�������������������;��8��
���������̂	
�����##��
�
������������������� ����
���
������������	
���
�����
�����������������
����
�����	������������
����
�
������������������������������	
�
���
	��
���

���������
����
������
"#��
�����������
�����
���������������������������
��������������������
�#��������̀��������
���#��KK�������������K+�������KwK̂��=�����������

x
yC
I
G
10
@
@
z
1W
b
{?
|
I
I
A
B1
}1
~
~
�
�
G
�
��
{~
�
�
�
{�
�
�
�
{�
�
��
{�
A
G
�
�
�
�
�
��
�
�















Justeras: 12 (15)

Förbundsstyrelsen

Protokoll 2021-11-19, kl. 9.00-11.41
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 332. Samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor – efter samråd
Diarienummer: 2019-00465

Beslut

Föreliggande utredning godkänns och härmed konstateras att 
utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört. 

Förbundsdirektören får i uppdrag att påbörja processen med att införliva det 
befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR i enlighet med 
föreliggande tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda 
hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 
Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med 
Västra Götalandsregionen, samt att om medlemskommunerna ställer sig 
positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle innebära.

Förbundsstyrelsen beslöt 2020-11-27 skicka genomförd utredning på remiss 
till medlemskommunerna samt att frågan skulle hanteras i den politiska 
arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Remissvaren visar 
att 12 av 13 kommuner ser positivt på ett samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor. En kommun, Ale, avstyrker en samverkan inom kulturområdet 
med motiveringen att det finns risker som kostnader, administrativ 
överbyggnad och brist på konkreta synergier. 

Arbetsgruppen bedömer att ett ställningstagande till ett bredare uppdrag till 
GR rörande kulturfrågor bör anstå till dess att den nya politiska organisationen 
är på plats men att nätverket för kultur- och fritidschefer kan införlivas i GR på 
tjänstepersonsnivå redan nu, under förutsättning att det inte innebär några 
ökade kostnader eller nya administrativa överbyggnader inom GR.    

Beslutsunderlag

Kulturutredningen  

Skickas till

Medlemskommunerna
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Kulturfrågor               (4) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-20, Diarienummer: 2019-00465.90 

Datum: åååå-mm-dd  

Samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor – efter 
samråd 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande utredning och härmed 

konstatera att utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt förbundsdirektören att påbörja processen 

med att införliva det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR i 

enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda 

hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med 

Västra Götalandsregionen, samt att om medlemskommunerna ställer sig 

positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle innebära. 

En utredning har genomförts som presenterades för förbundsstyrelsen 2020-

11-27, varvid styrelsen beslöt att skicka utredningen på remiss till 

medlemskommunerna, för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter på två 

framlagda förslag. Dessutom beslöt förbundsstyrelsen att förslagen skulle 

hanteras i den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska 

organisation.  

Kommunernas inkomna remissvar visar att nio kommuner ser positivt på ett 

samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor. Här utöver är tre 

kommuner, däribland Göteborgs stad, positiva men anser att ett beslut rörande 

kultursamordning bör avvakta genomförandet av det förslag till reviderad 

polisk organisation för GR som beräknas vara på plats 1 januari 2023.  

En kommun, Ale, avstyrker en samverkan inom kulturområdet med 

motiveringen att det finns risker som kostnader, administrativ överbyggnad 

och brist på konkreta synergier.  

Arbetsgruppen för översyn av politisk organisation har berett frågan och 

bedömningen är att ett ställningstagande till ett bredare uppdrag till GR 

rörande kulturfrågor bör anstå till dess att den nya politiska organisationen är 

på plats och kan utvärderas under kommande mandatperiod. Arbetsgruppen 

bedömer ändå att nätverket för kultur- och fritidschefer kan införlivas i GR på 

tjänstepersonsnivå redan nu, under förutsättning att det inte innebär några 

ökade kostnader eller nya administrativa överbyggnader inom GR.     
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Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-20, Diarienummer: 2019-00465.90 

 

  

 

Beslutsunderlag 

• Kulturutredningen   

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

I samrådet med medlemskommunerna inför budget för GR 2020 

kommenterade Göteborgs stad att staden ser positivt på att GR valt att lyfta in 

kultur under området social sammanhållning och trygghet i den strategiska 

inriktningen. Som en följd av detta fick förbundsdirektören 2019-05-24 i 

uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur medlemskommunerna ser på 

möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt att om 

medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan 

skulle innebära. 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna 

på många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 

samordningsansvar.  

Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom kulturområdet 

genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s 

medlemskommuner. Idag har Stenungsunds kommun värdskapet för och 

samordnar detta nätverk.  

Finansiering av nätverket 

VGR finansierar nuvarande samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år, varav 

350 tkr gäller tjänsten som processledare och 1000 tkr utgörs av den så kallade 

kulturmiljonen. Kulturmiljonen på 1000tkr/år kan sökas till förstudier och 

projekt. Kommunerna medfinansierar då med minst 50 procent. När det gäller 

tjänsten som processledare sker ingen kommunal medfinansiering utan den 

finansieringen täcks av medlen från VGR.  

Utredningen och dess process 

Utredningen presenterades för förbundsstyrelsen 2020-11-27 tillsammans med 

en tjänsteskrivelse med två alternativa förslag till hantering. Utredarens förslag 

var att GR skulle anställa två kulturstrateger med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna samt samverka 

med övriga kommunalförbund och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i 

gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 

interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag skulle även 

medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 

internationella aktörer.  
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Ett alternativt förslag som förbundsdirektören tagit fram innebär en mer 

begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som föreslås av utredaren, 

med en anställd kulturstrateg på halvtid.   

Båda förslagen innebär att det befintliga nätverket för kultur- och 

fritidschefer införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag 

hanteras av Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. Uppdraget innebär 

inte att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan det 

handlar om samordning inom de områden och på det sätt som kommunerna 

finner lämpligt över tid. 

Förbundsstyrelsen beslöt 2020-11-27 att inte ta ställning utan skicka 

utredningen på remiss till medlemskommunerna, för att ge dem möjlighet att 

lämna synpunkter kring ett eventuellt samordningsuppdrag för GR rörande 

kulturfrågor. Dessutom beslöt förbundsstyrelsen att förslaget skulle hanteras i 

den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation.  

Sammanfattning av kommunernas remissvar 

Alla 13 medlemskommuner har inkommit med remissvar rörande 

kulturutredningen. Nio kommuner ser positivt på ett samordningsuppdrag till 

GR rörande kulturfrågor. De flesta menar att samordningen också bör innefatta 

fritidsfrågor. Här utöver är det tre kommuner, däribland Göteborgs stad, som 

är positiva men anser att genomförandet av samordningsuppdraget bör vänta 

tills kommande mandatperiod i avvaktan på genomförandet av det förslag till 

reviderad polisk organisation för GR som beräknas vara på plats 1 januari 

2023. Kommunerna förordar i första hand det alternativa förslaget med en mer 

begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som föreslås av utredaren, 

med en anställd kulturstrateg på halvtid. Samarbetet kan börja i liten skala.  

En kommun, Ale, avstyrker en samverkan inom kulturområdet med 

motiveringen att det finns risker som kostnader, administrativ överbyggnad 

och brist på konkreta synergier.  

Följande aspekter framhålls bland dem som ställer sig positiva till ett 

samordningsuppdrag till GR:    

• Att hantera kulturfrågor tillsammans med övriga sakpolitiska områden 

inom GR:s uppdrag ger ett mervärde för kommunerna, ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt.  

• Kulturen har betydelse för exempelvis folkhälsa, livslångt lärande, 

tillväxt, näringsliv och samhällsplanering vilket ställer krav på ökad 

samverkan.  

• Möjligheter till strategisk samverkan med Västra Götaland ökar, i linje 

med Kulturstrategi Västra Götaland och Regional kulturplan 2020-

2023. 

• Ökade möjligheter att söka finansiering nationellt och internationellt för 

satsningar.  
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• En stärkt västsvensk identitet i ett medborgarperspektiv 

• Positivt vore om Göteborgs stad går in som fullvärdig medlem i 

nätverket, istället för att som nu vara adjungerad. 

• Inga ytterligare tjänster bör tillsättas inom GR.  

• Inga ytterligare krav på finansiering bör tillkomma.  

Arbetsgruppens bedömning 

Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen har berett frågan 

efter samrådet med kommunerna och i dialog med partigrupperna i 

Göteborgsregionen.  

Arbetsgruppen bedömer generellt att ett delregionalt perspektiv och 

interkommunal samverkan inom kulturområdet skulle ge ett mervärde till 

kommunerna, inte minst i relation till Västra Götalandsregionen samt 

möjligheter att söka finansiering hos olika nationella och internationella 

aktörer. 

Inom arbetsgruppen har olika uppfattningar förts fram om huruvida och i så 

fall i vilken omfattning GR ska arbeta med kulturfrågor. Arbetsgruppens har 

dock kunnat enas om bedömningen att ett ställningstagande till ett bredare 

uppdrag till GR rörande kulturfrågor bör anstå till dess att den nya politiska 

organisationen är på plats och kan utvärderas under kommande mandatperiod. 

Arbetsgruppen bedömer att nätverket för kultur- och fritidschefer kan 

införlivas i GR på tjänstepersonsnivå redan nu, under förutsättning att det inte 

innebär några ökade kostnader för GR samt att inga nya administrativa 

överbyggnader skapas inom GR.  

Arbetsgruppens förslag är att förbundsdirektören får i uppdrag att påbörja 

processen med att införliva det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer 

i GR på tjänstepersonsnivå. Det innebär att nuvarande kulturstrateg på halvtid 

i Stenungsund istället anställs inom GR och finansieras utifrån nuvarande 

finansieringsmodell.  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 
Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
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1. Sammanfattning 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020-2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Därutöver har utredaren deltagit i olika 
nätverksmöten och tagit del av en stor mängd skriftligt material som beskriver 
kulturpolitiken utifrån både den statliga, regionala och lokala nivån. 

Nuläge  
Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, region och kommuner.  
I runda tal svarar kommunerna i Västra Götalands län för 50 procent av kostnaderna 
för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent av kostnaderna. 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan ett 
tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. Västra Götalandsregionen 
bidrar med 1 miljon kronor per kommunalförbund till kultursatsningar samt 
delfinansierar en tjänst för att driva kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

I Göteborgsregionens kommuner finns ett informellt nätverk som kultur- och 
fritidschefer själva tagit initiativ till. Regionen har ingått en överenskommelse med 
Stenungsunds kommun om delfinansiering av en tjänst och bidrar med 1 miljon 
kronor till kultursatsningar. Ett antal nätverk är kopplade till kultur- och 
fritidscheferna, däribland ett Idrottsråd som Göteborgs stad tagit initiativ till. 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför 
Göteborgsregionen inte arbetar med kultur. Utredaren har efterfrågat utredningar, 
skrivelser eller beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens 
diarier. 

Utredningen utgår från den breda definition av kultur som används i den gemensamt 
framtagna kulturstrategin för Västra Götalands län. I strategin beskrivs att kulturella 
upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde för den enskilda individens 
livskvalitet men att kulturen även har betydelse för hälsa, lärande, demokrati, 
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integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers utveckling. Detta är 
verksamhetsområden som ingår i Göteborgsregionens uppdrag. 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning  
Samtliga intervjupersoner från medlemskommunerna uttrycker en positiv inställning 
till att GR får i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från 
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”.  

Företrädarna för Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag, men har länge förespråkat att kulturen skulle ingå i förbundets 
ansvarsområde.   

De tre kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Boråsregionen skulle välkomna 
om Göteborgsregionen fick samma uppdrag som dem och bedömer att det skulle 
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även med 
andra tillväxtfrågor.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjupersonerna ställer sig positiva till ett 
uppdrag till GR i kulturfrågor då det skulle innebära en tydligare plattform för 
samverkan med medlemskommunerna i kulturfrågor. 

Mervärden och nytta för medlemskommunerna  
I intervjuerna ges en rad exempel på delregionala samverkansområden när det 
handlar om kulturfrågor. Utredaren bedömer att dessa är de viktigaste: 

• Samverkan rörande kunskaps- och kompetensutveckling, exempelvis 
fortbildningar, forskning och utveckling, konferenser med mera. 

• Konst- och kultursatsningar som koordineras och samfinansieras. 

• Samverkan rörande strategiska utvecklingsfrågor med övriga sakområden inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Utredaren delar intervjupersonernas bedömning att samverkan kan ge ekonomiska 
effekter, säkra invånarnas tillgång till kultur i en tid av ekonomiska utmaningar och 
stärka de kulturella och kreativa näringarna i medlemskommunerna. Interkommunal 
samverkan förordas också starkt i den nyligen presenterade kommunutredningen. 
(SOU 2020:8) 

Utredningsuppdraget gäller kultur, men merparten av intervjupersonerna från 
medlemskommunerna har framfört ett starkt önskemål om att även fritidsfrågorna 
ska ingå. I de flesta medlemskommuner organiseras kultur och fritid i en och samma 
avdelning eller förvaltning. 
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Vad innebär förslaget rent konkret? 
Utredningen utmynnar i ett förslag att Göteborgsregionen anställer två 
kulturstrateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med 
medlemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen.  

Utredaren tar inte ställning till inom vilken avdelning på GR som kulturfunktionen 
skulle ligga eller vilket politiskt forum som skulle ansvara för kulturfrågorna. 

Om GR får ett uppdrag inom kulturområdet är det angeläget att man utvecklar ett 
gränsöverskridande och tvärsektoriellt arbetssätt, då kulturfrågorna har en social 
dimension och koppling till både hälsa, lärande och samhällsbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna bör beräknas på två heltidstjänster samt kringkostnader för lokaler, 
utrustning med mera. Utredaren bedömer att det finns möjlighet att, i likhet med 
övriga kommunalförbund, ingå en överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
om delfinansiering av tjänst samt medel till kultursatsningar. En sådan 
överenskommelse förutsätter dock medfinansiering från medlemskommunerna. 
 

Utredarens sammanfattande bedömning  

– Det finns en bred uppslutning från medlemskommunerna kring att ge 
Göteborgsregionens kommunalförbund ett uppdrag att samordna strategiska 
delregionala kulturfrågor. 

– Det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. 

I kapitel 10 utvecklas utredarens bedömningar rörande de frågor som formulerades i 
utredningsdirektivet. 
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2. Uppdrag och genomförande 
2.1 Hur utredningen initierades 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020–2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

2.2 Kommunalförbundets uppdrag 
Göteborgsregionens kommunalförbund består av kommunerna Ale, Alingsås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har, till skillnad från kommunalförbunden i 
Boråsregionen/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, inget uppdrag gällande 
kulturfrågor.  

Enligt förbundsordningen har kommunalförbundet som ändamål att verka för 
samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom 
förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 
är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 
ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser 
kring kompetensförsörjning. 
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och 
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
• Verka för regionala verksamheters finansiering. 
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 
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kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.  

 
Förbundet har två funktioner:  

1. Förbundet är myndighetsutövande inom delar av utbildningsområdet: 
• Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och 
gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende 
gymnasieskolan medlemskommunerna emellan. 
• Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
• Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:  
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv  

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra 
områden.  

2.3 Syfte med utredningen 
Utredningen ska ge svar på hur medlemskommunerna ställer sig till att ge GR i 
uppdrag att driva samverkan mellan kommunerna, GR och Västra Götalandsregionen 
i kulturfrågor, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 
Götalandsregionen på kulturområdet.  

Om medlemskommunerna ställer sig positiva, ska i utredningen konkretiseras vad en 
sådan samverkan i så fall skulle innebära. 

Rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt politiskt 
beslut i medlemskommunerna om en förändring i förbundsordningen där GR får ett 
uttalat uppdrag att samordna delregionala kulturfrågor. 

2.4 Utredningens genomförande 
Utredningen har bedrivits på halvtid under perioden 2019-09-15 till 2020-03-15 av 
en utomstående utredare. Den har finansierats av Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdragsgivare är förbundsstyrelsen via förbundsdirektör 
Helena Söderbäck och ansvarig för projektet inom GR är FoU-chef Margareta 
Forsberg.   
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Projektledaren har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom kulturområdet men har haft 
chefspositioner i såväl Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden som 
Göteborgs stad, och har genomfört ett antal större utredningar. 

Genomförandet har inneburit inläsning av en rad olika dokument som berör 
frågeställningen. Dessa redovisas i bilaga 1. 

Huvudfokus i utredningen ligger på de intervjuer som har genomförts med ett 
femtiotal personer, framför allt företrädare för medlemskommunerna, Västra 
Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Boråsregionen. I bilaga 2 redovisas vilka personer som intervjuats. I redovisningen av 
intervjuerna anges inga namn, men de olika parternas svar redovisas för sig i de fall 
detta är relevant. 

Medlemskommunernas inställning till ett eventuellt framtida samarbete är 
utredningens huvudfråga och alla kultur-och fritidschefer/motsvarande i de tretton 
medlemskommunerna har intervjuats. I flertalet fall har detta skett genom 
gruppintervjuer, men individuella intervjuer har genomförts med 
förvaltningscheferna för kulturförvaltningen respektive idrotts- och 
föreningsförvaltningen i Göteborg, förvaltningschefen för kultur och fritid i 
Kungsbacka, samt motsvarande chef i Alingsås.  

Intervjuer har dessutom skett med tjänstepersoner från Göteborg & Co och Business 
Region Göteborg. Vidare har projektledaren träffat företrädare för 
stadsledningskontoret i Göteborgs stad. 

Företrädare för de tre kommunalförbunden har gett beskrivningar av sitt konkreta 
arbete med kulturfrågor och värderat de mervärden och synergieffekter som detta 
resulterat i. De som intervjuats är ordförande i kommunalförbundens direktioner, 
kulturstrateger och förbundsdirektörer, samt någon företrädare för 
medlemskommuner i varje delregion. 

Västra Götalandsregionen är en viktig aktör och samarbetspartner när det gäller 
kulturfrågor. Sex olika företrädare har intervjuats, varav två är politiker (nuvarande 
och tidigare ordförande i regionens kulturnämnd), två arbetar inom det centrala 
kulturkansliet och två representerar den nya förvaltningen för kulturutveckling. 

Tio olika företrädare för den politiska nivån har intervjuats, merparten genom 
telefonintervjuer men i två fall vid möten: dels ansvarigt regionråd i Västra 
Götalandsregionen, dels ordföranden i Kulturnämnden i Göteborg. Fem av de 
intervjuade politikerna företräder medlemskommuner i Göteborgsregionen och tre är 
ansvariga för kulturfrågorna i kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Sjuhärad. 

Slutligen har intervjuer skett med tre avdelningschefer på Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Alla intervjupersoner har getts möjlighet att godkänna och i förekommande fall 
revidera minnesanteckningar från intervjuerna. 
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Uppdraget har förankrats och avrapporterats i olika forum så som: 
• nätverk för kultur- och fritidschefer i Göteborgsregionens kommuner 
• nätverk för kulturstrateger i kommunalförbunden 
• nätverk för sektorchefer kultur och fritid; stadsledningskontoret, idrotts- och 
föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen i Göteborg. 

En preliminär avrapportering av utredningens förslag lämnades vid 
förbundsstyrelsens presidium 2020-02-04 samt vid det s.k. Idrottsrådet i 
Göteborgsregionens kommuner 2020-03-20. 

2.5 Utredningens frågeställningar 
I uppdragshandlingen formulerades nedanstående frågeställningar. Dispositionen av 
denna rapport följer i stort sett men inte till hundra procent denna uppställning. 

Bakgrund och nuläge 
• Hur ser nuvarande roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet ut mellan 
kommuner, kommunalförbund, regioner och statliga organ? 
• Vad är bakgrunden till att GR, till skillnad från övriga kommunalförbund i Västra 
Götalandsregionen, inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
• Hur formuleras uppdraget inom kulturområdet i förbundsordningarna för övriga 
kommunalförbund i Västra Götaland? 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning till ett utökat uppdrag för 
GR 
• Hur ser medlemskommunernas förväntningar ut gällande mervärden, 
synergieffekter, resultat och eventuella risker? 
• Hur ser Västra Götalandsregionen på frågan? Vilka fördelar/nackdelar samt 
gränsdragningsfrågor ser man? 

Vad skulle uppdraget till GR innebära? 
• Vilka delar av kulturområdet skulle kunna ingå i uppdraget till GR? 
• Vilka sektorer och samhällsområden berörs indirekt av kulturfrågor? 
• Arbetsformer, befogenheter och mandat – hur skulle ett samverkansuppdrag 
formuleras och genomföras? 
• Finns det något som skiljer kulturområdet från övriga områden där GR idag har ett 
samverkansuppdrag? 
• GR-perspektivet: Vad innebär det för GR att inte ha ett uppdrag på kulturområdet 
idag? Vad skulle ett utökat uppdrag innebära för mervärden och risker?  
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3. Definition av kulturbegreppet 
3.1 Definition av kulturbegreppet 
I denna utredning ska konkretiseras vad ett uppdrag till Göteborgsregionen på 
kulturområdet skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt att försöka ringa in 
begreppet kultur.  

En av intervjupersonerna uttryckte det såsom att ”Kultur är allt, men lägger du in allt 
i kulturen blir det inget”. Utredaren kan konstatera att det finns många uttömmande 
beskrivningar av kulturpolitikens syfte, kulturens värde, kulturens innehåll etc och 
att kulturen kan betraktas ur en rad olika ingångar och perspektiv. 

Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde och är viktigt för den 
enskilda individens välbefinnande och livskvalitet. Men kulturen har även ett värde 
för samhällsutvecklingen när den kopplas till demokratifrågor, folkhälsa, lärande, 
hållbar utveckling, stadsutveckling med mera. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för utvecklingen av näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers 
attraktionskraft. 

Den offentliga kulturpolitiken ska medverka till en infrastruktur för kulturen. Med 
detta menas att offentliga institutioner, akademi, föreningsliv, produktionsplatser, 
professionella utövare, arrangörer, lokaler m.fl. bildar ett sammanhållande nät av 
kulturverksamheter som samspelar för att kunna erbjuda kultur till alla invånare.  

På medlemskommunernas webbplatser presenteras ofta kultur tillsammans med 
fritid under rubriken ”Uppleva och göra” alternativt ”Fritid och kultur”. Detta speglar 
att kultur kopplas till upplevelser och aktiviteter. Den statliga myndigheten för 
kulturanalys, som har i uppgift att följa upp effekter av kulturpolitiken, räknar i sin 
beskrivning av kulturvanor upp ett tjugotal olika aktiviteter relaterade till kultur. Här 
ingår allt ifrån att läsa, sjunga, spela teater, gå på bio och gå på museum till att spela 
datorspel, fotografera och syssla med handarbete. 

3.2 Kulturområden som stöds med offentlig finansiering 
Genom den s.k. kultursamverkansmodellen, som beskrivs närmare i kapitel 4, utgår 
statsbidrag till regionerna, som i sin tur fördelar dessa medel till kulturinsatser av 
olika slag. I förordningen räknas sju kulturområden upp: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. hemslöjd. 
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I kulturstrategin för Västra Götaland kompletteras ovanstående områden med 
ytterligare åtta konst- och kulturområden. Det är sådana som kulturorganisationer 
och kommuner pekat ut som prioriterade områden eller sådana som enligt 
reglementet ingår i uppdraget för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Dessa 
områden är enligt rubrikerna i kulturplanen:  

• Medie- och informationskunskap 
• Folkbildning 
• Kulturskola  
• Kreativa och kulturella näringar  
• Nationella minoriteter och teckenspråkiga  
• Yttrandefrihet  
• Internationalisering 
• Idrott. 

3.3 Kulturens koppling till några andra samhällsfrågor 
och politikområden 
I kulturplanerna för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Boråsregionen, med 
flera, framhålls det horisontella perspektivet. Med detta menas att kultur ska 
integreras i all kommunal verksamhet och vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Genom att kulturen vävs in i olika samhällsområden ska ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i skapas. Nedan konkretiseras några av de 
samhällsområden som lyfts fram i olika strategier och planer. 

Kultur och hälsa: Att skapa eller ta del av konst, musik, dans m.m. har en 
dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar en hållbar livsstil. 
Flera forskningsprojekt pågår om kopplingar mellan kultur och hjärnans utveckling. 
Detta gäller både för barn, vuxna och vid åldrande. 

Kultur och demokrati: Kultur kan stärka den sociala sammanhållningen, bidra till 
förståelse för olikheter och stärka förmågan att kommunicera. Läsförståelse är ett 
fundament för det demokratiska samhället. 

Kultur och integration: Vi lever i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald där 
olika språk, uttrycksformer och kulturarv ska ses som en tillgång och kan främja 
integration. 

Kultur och platsers utveckling: Att medvetandegöra och vidareutveckla platsers 
karaktär, historia och kulturarv kan främja näringsliv och besöksnäring, men också 
öka attraktiviteten för de boende, stärka relationen till bygden och skapa en stark 
identitet och profil för orten. 

Kultur och gestaltad livsmiljö: Sverige har antagit en ny, samlad politik för det som 
kallas gestaltade livsmiljöer: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga 
rummet med parker, gator och torg. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig 
konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
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Kultur och barns utveckling: Barns rättigheter i kulturen har stärkts genom att 
Sverige antagit barnkonventionen som lag. Några prioriterade områden är att främja 
kulturskolor, utveckla bibliotekens roll, använda digitaliseringen för eget skapande, 
stimulera ungas filmintresse med mera.  
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4. Roll och ansvarsfördelning 
mellan viktiga aktörer 
4.1 Utgångspunkt 
Samverkan mellan olika administrativa nivåer och politikområden är av avgörande 
betydelse för att möta människors behov och olika samhällsförändringar. Detta gäller 
inte minst inom kulturområdet. I detta kapitel redovisas i korthet roll- och 
ansvarsfördelning mellan stat, region, kommunalförbund och kommuner när det 
gäller den offentligt drivna kulturen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den offentliga finansieringen av kulturen, och 
avslutas med ett avsnitt rörande bakgrunden till att Göteborgsregionen, till skillnad 
från de tre övriga kommunalförbunden i länet, inte haft ett uppdrag att driva 
samverkan rörande kulturfrågor. 

De aktörer som framför allt är berörda av denna utredning är Göteborgsregionens 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden i länet och Västra 
Götalandsregionen. Indirekt berörs även statliga institutioner samt det fria och det 
ideella kulturlivet. I förlängningen finns även vissa internationella kopplingar bland 
annat till EU. 

4.2 Den offentliga finansieringen av kulturen 
För att förstå rollfördelningen är det viktigt att känna till hur kulturen finansieras. I 
november 2019 publicerade Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de 
offentliga utgifterna för kultur. Tidigare år har även uppskattningar av den privata 
konsumtionen av kultur presenterats, men sådana uppgifter sammanställs inte 
längre. 

Statistiken visar bland annat att de sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner 
och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade 
2 935 kronor per invånare.  

Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 8,2 procent jämfört med 2017. Hälften av de ökade utgifterna stod 
folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till 
allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor 
ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där 
anslagen ökade med 42 procent.  

Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en 
minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Regionernas utgifter indelas i 
fyra huvudområden: scenkonst, museer, folkhögskolor och övrigt. 

Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder 
kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av 
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kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Kostnaderna fördelas på fyra 
huvudområden: bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola/musikskola och 
stöd till studieorganisationer. 

Kulturens andel av statsbudgeten utgör 2,16 procent, av regionernas medel utgör 
kulturen 1,46 procent och av de kommunala medlen 1,38 procent.  
 

Tabell 1. Offentliga kostnader för kultur 

 
 

  
Sverige 2018 Västra Götalands län 2018 
Stat 13 599 tkr Statligt bidrag i 

kultursamverkansmodellen 
318 tkr  

Regioner 4 500 tkr Västra Götalandsregionen, 
nettokostnad 

1 197 tkr  

Kommuner 11 928 tkr  Kommunerna, nettokostnad  1 927 tkr  
 

I de statliga kostnaderna för Västra Götalands län redovisas här endast de medel som 
tillförs genom den statliga kultursamverkansmodellen. Merparten av den statliga 
finansieringen går till andra ändamål. 

På Västra Götalandsregionens webbplats finns en kort film om 
kultursamverkansmodellen där det anges att kommunerna i runda tal svarar för 50 
procent av kostnaderna för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent 
av kostnaderna i vårt län. Staten, regionen och kommunerna lägger tillsammans ca 
3,9 miljarder kronor på kultur i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen satsar i snitt 685 kronor per invånare på kultur medan 
kommunerna i Västra Götaland tillsammans satsar i snitt 1 115 kronor per invånare 
på kultur.  

4.3 Statens roll i kulturen 
Ytterst är det kulturdepartementet som svarar för den statliga kulturpolitiken. Till 
Kulturdepartementets ansvarsområden hör närmare 50 olika myndigheter, varav fler 
än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 
är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, liksom Svenska filminstitutet på 
filmområdet. Statliga institutioner fördelar även medel direkt till konstnärer, fria 
aktörer och kulturtidskrifter. 

Den för denna utredning viktigaste aspekten på statens roll är 
kultursamverkansmodellen, som presenteras nedan.  

Statens roll i kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen bygger på ett statligt beslut 2010-12-22 i ”Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”. 
Kultursamverkansmodellen har successivt införts i alla landets regioner och innebär 
att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet. 
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Det är Statens kulturråd om ansvarar för kultursamverkansmodellen. De statliga 
medlen betalas ut i samlad form till regionerna som ansvarar för fördelningen till 
regionala och lokala kulturverksamheter. Tidigare avgjorde regeringen vilka 
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd och dessa fick var och en 
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering av kulturpolitiken. 

Som nämnts tidigare anges i den förordning som reglerar kultursamverkansmodellen 
vilka områden som ska ingå: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. främjande av hemslöjd. 

Ett villkor för att få tillgång till medlen är att varje region utarbetar en regional 
kulturplan i samverkan med länets kommuner. Regionerna för en dialog med 
kommuner, samt samråder med institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället 
för att identifiera gemensamma ambitioner i ett regionalt helhetsperspektiv.  

4.4 Västra Götalandsregionens roll inom kulturen 
Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom en sammanslagning av landstingen i 
Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohus län samt delar av Göteborgs stad.  
Regionen fick förutom ansvaret för hälso- och sjukvården med mera även ett 
utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling. 

Regionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för 
hela Västra Götaland. Uppdraget innebär bland annat att svara för strategiskt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet och besluta om uppdrag och ekonomiska 
bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.  

Västra Götalandsregionen är också ägare till eller finansierar flera kulturinstitutioner. 
De helägda bolag som är knutna till kulturnämnden utgörs av Göteborgsoperan AB, 
Göteborgs symfoniker AB, Film i Väst AB samt Regionteater Väst AB. I 
kulturnämnden ingår även en förvaltning och sex helägda folkhögskolor.  

Det övergripande styrdokumentet är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. I 
kulturstrategin ingår en regional kulturplan, en regional biblioteksplan och en bilaga 
avseende kulturnämndens stöd och uppdrag, med en förteckning över de 
verksamheter som vid publiceringsdatumet uppbär stöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 
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Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har en budget 2020 på 1 537 miljoner 
kronor. Av dessa finansieras 1 201 miljoner genom regionbidrag och resterande 336 
miljoner kommer från statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. 

Beredningen för hållbar utveckling, BHU, är det politiska samverkansorganet för 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i frågor kring hållbar utveckling, där 
kulturfrågorna ingår. BHU initierar och bereder övergripande, strategiska frågor för 
kulturen i Västra Götaland inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Överenskommelser med kommunalförbunden 

Västra Götalandsregionen, som till invånarantalet är landets största region, 
samverkar med kommunerna genom kommunalförbunden i Boråsregionen, 
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionens 
miljönämnd, kulturnämnd och regionsutvecklingsnämnd har skriftliga 
överenskommelser med de fyra kommunalförbunden, men i Göteborgsregionens fall 
omfattar överenskommelsen inte kulturfrågorna. Se punkt 4.6. 

Det är viktigt att betona att regionala och statliga medel fördelas till verksamheter 
som är geografiskt spridda i hela regionen oavsett om kommunalförbunden har 
kultur som verksamhetsområde i sitt uppdrag från medlemskommunerna. Medel till 
kommunalt ägda verksamheter fördelas ofta genom enskilda överläggningar med 
respektive part. 

4.5 Kommunalförbunden i Västra Götalands län 
De fyra delregionala kommunalförbunden har en nyckelroll i frågor som rör 
samverkan mellan de ingående medlemskommunerna och med Västra 
Götalandsregionen. Kommunalförbunden har funnits ett tjugotal år. Skapandet av 
förbunden hade ett visst samband med Västra Götalandsregionens bildande, då det 
gav en formell struktur för den gemensamma uppgiften att tillvarata 
medlemskommunernas intressen.  

• Göteborgsregionens kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 1995 
• Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 
• Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 
• Skaraborgs kommunalförbund bildades 2006/2007  

I samtliga fall byggde de nybildade kommunalförbunden vidare på tidigare 
kommunförbund, som slogs samman, eller på olika ideella föreningar och 
intresseorganisationer som tidigare bedrivit interkommunal samverkan.  

På uppdrag av de fyra kommunalförbunden bildades 2000 organisationen VästKom. 
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna. VästKom ska på regional nivå 
företräda och samordna kommunernas intressen. Uppgifterna är:  

• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ. 
• Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ. 
• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som 
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berör kommunerna. 
• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk 
för kommunal samverkan.    

 
Tabell 2. Befolkningstal 2019  

Befolkningstal 2019  
Skaraborgs kommunalförbund 268 501 

Boråsregionens kommunalförbund 226 332 

Fyrbodals kommunalförbund 274 656 

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 040 680 

–  varav Göteborgs stad 578 350 
 

En stor andel av befolkningen bor i kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborgs 
stad är den i särklass största kommunen. Även om Göteborgs stad räknas bort är 
Göteborgsregionen befolkningsmässigt betydligt större än de andra tre 
kommunalförbunden. 

Kommunalförbunden och kulturen 

Alla kommunalförbund har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om 
samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Den innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel från 
Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden till 
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig 
Göteborgsregionens kommunalförbund i den meningen att överenskommelsen inte 
omfattar kulturområdet.  

4.6 Kommunernas roll och ansvar för kulturverksamhet 
Kommunerna i Västra Götaland satsade 2018 tillsammans 1,9 miljarder kronor på 
kulturverksamheter. I likhet med landet i övrigt avser de stora posterna i 
kommunernas kulturkostnader bibliotek, allmän kulturverksamhet och 
kulturskola/musikskola. Även stöd till studieorganisationer ingår i kommunernas 
kostnader.  

Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och 
främja läsning och tillgång till litteratur. I övrigt är kommunernas kulturverksamhet 
inte lagstadgad. 

Kultur- och fritidschefsnätverket  

Då Göteborgsregionen inte samordnar kulturfrågorna finns sedan ett tiotal år en 
särskild överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och ett nätverk för 
kultur- och fritidschefer i kommunerna i Göteborgsregionen: Överenskommelse om 
samverkan och finansiering genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av 
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Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 samt Regional kulturstrategi för 
Västra Götaland 2020–2023. 

Formellt gäller överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
Stenungsunds kommun. Tidigare år har det varit Partille, Mölndals och Tjörns 
kommuner som varit part i överenskommelsen och haft arbetsgivaransvaret för den 
deltidstjänst som ska delfinansieras av regionens tillväxtmedel. Den nu gällande 
överenskommelsen avser perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31. 

Till sitt innehåll motsvarar överenskommelsen med Stenungsund i stort sett de som 
gäller för de övriga kommunalförbunden. Samma formulering finns när det gäller 
målet med samverkan, respektive parts åtagande, principer för medfinansiering med 
50 procent samt krav på återrapportering av genomförda insatser. 

En skillnad är att Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter totalt 1,55 
miljoner kronor för insatser inom kulturutveckling till kommunalförbunden i 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, men endast 1,35 miljoner till kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. I båda fallen ska 1 miljon kronor gå till 
kulturinsatser (”kulturmiljonen”) och resterande medel användas till delfinansiering 
av en tjänst.  

En annan skillnad är att det inte finns något politiskt forum som har det yttersta 
ansvaret för de beslut som fattas. Vidare att den största medlemskommunen, 
Göteborgs stad, i perioder inte har haft någon representant i kultur- och 
fritidschefsnätverket.  

Överenskommelsen finns i sin helhet i Bilaga 3. I kapitel 5 redovisas hur 
medlemskommunerna och i kapitel 8 hur Västra Götalandsregionen ser på 
nuvarande överenskommelse. 

Övriga nätverk för samverkan mellan kommunerna i 
Göteborgsregionen 

På uppdrag av kultur- och fritidschefsnätverket finns i Göteborgsregionen följande 
nätverk:  
• Nätverk för bibliotekschefer 
• Nätverk för kulturskolechefer 
• Nätverk för föreningssamordnare 
• Nätverk för kultursamordnare. 

Vidare finns Idrottsrådet där det, till skillnad från andra nätverk, ingår politiker. 
Idrottsrådets uppdrag beskrivs i avsitt 6.8. 
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4.7 Vad är bakgrunden till att GR inte haft ett uppdrag 
inom kulturområdet? 
Det har inte gått att finna någon formell dokumentation som handlar om när 
Göteborgsregionen, till skillnad från de andra förbunden, valde att inte ingå en 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan runt 
kultursamverkansmodellen. Utredaren har efterfrågat utredningar, skrivelser eller 
beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens diarier.  

En förklaring kan vara att den statliga förordningen om kultursamverkan förutsätter 
att regionerna ska samverka med kommunerna, men det finns inget krav att 
kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet. 
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen kunde fritt välja att stå utanför, utan 
någon särskild utredning, medan de andra kommunalförbunden byggde vidare på de 
samverkansformer som utvecklats genom regional utveckling mellan Västra 
Götalandsregionen och de kommunalförbunden utan att de gjorde någon förändring i 
sina förbundsordningar. 

Många intervjupersoner har reflekterat över varför GR inte haft ett 
samordningsuppdrag runt kultur, i liket med de övriga kommunalförbunden. I 
intervjuerna framförs olika typer av spekulationer runt detta och det framgår att 
kulturen länge varit en fråga som ”funnits i kulisserna”. Några menar att det uppstod 
frågeteckens runt kulturen redan vid regionbildningen. Andra framför att det inte 
funnits ett stöd från medlemskommunerna för att GR skulle samordna 
kulturfrågorna och att tveksamheten särskilt skulle ha kommit från Göteborgs stad. 
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5. Intervjuresultat: Varför 
samverka? 
5.1 Medlemskommunernas syn på att ge GR ett uppdrag 
att samordna kulturfrågor 
Kapitlen 5–9 bygger på intervjuresultat.  

Göteborgsregionens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov. Detta 
innebär att medlemskommunerna är de främsta intressenterna i denna utredning.   

Inledningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner i medlemskommunerna ställer 
sig positiva till att GR får ett uppdrag. Uppfattningen varierar från ”angelägen” till 
”försiktigt positiv”. Några uttrycker att ”vi har tidigare sagt ’varför ska GR jobba med 
kulturfrågor?’ men nu säger vi ’varför ska GR inte göra det?’ ”. 

Den samfällda uppfattningen är något oväntad med tanke på att Göteborgsregionen 
stått utanför samarbetet rörande kultur under lång tid. Det sammantagna intrycket 
är att svängningen beror på att kommunerna i Göteborgsregionen fått allt fler 
beröringspunkter, att kulturpolitiken inbegriper allt fler frågor samt att kommunerna 
står inför komplexa utmaningar inte minst inom det ekonomiska området.  

De motiv för samverkan som framförs i intervjuerna handlar i grunden om 
ekonomisk effektivitet, ökad kvalitet och mervärden för kommuninvånarna. I nästa 
kapitel konkretiseras inom vilka områden det anses finnas en potential för att 
realisera dessa mervärden. 

Många kommuner framhåller värdet med att formalisera den samverkan som redan 
finns genom kultur- och fritidschefernas nätverk. Överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kultur- och fritidschefsnätverket uppfattas som en 
speciallösning eller en kompromiss. Att lyfta denna samverkan till GR och skapa en 
politisk förankring av kulturfrågorna förväntas ge ett högre reellt utbyte av de 
samverkansmöten som redan sker. 

Genom koordinerade insatser och långsiktigt hållbara strukturer, menar man, skulle 
kulturarbetet och implementeringen av kulturpolitiken få en gemensam plattform. 
Dagens nätverk, som flyttar runt mellan olika värdkommuner, ger inte samma 
kontinuitet. De koordinerade insatserna skulle kunna tydliggöra den kommunala 
positionen. Att det inte finns något forum på politisk nivå för att lyfta gemensamma 
utvecklingsfrågor inom kulturen upplevs som en brist.  

Vidare framförs att det skulle skapa en likhet med de övriga kommunalförbunden. 
Att GR just inom kulturområdet står utanför samverkan bedöms vara en nackdel. 
Kommunalförbundet skulle kunna bli den länk mellan den lokala och den regionala 
nivån, som nu saknas. Kulturstrategi Västra Götaland är ett dokument som utarbetats 
av regionen i samverkan med kommunerna. Ett kulturuppdrag till GR skulle stärka 
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möjligheterna att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande av 
kulturstrategin. 

Kultur- och fritidscheferna ser även ett behov av att lyfta kulturfrågorna i de 
sammanhang där beslut fattas. Ett återkommande motiv för samverkan är att skapa 
nya gränsöverskridande nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet 
med övriga politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Slutligen finns en önskan att i högre grad kunna påverka processen när det gäller 
kultursamverkansmodellen. Här handlar det bland annat om att föra en dialog med 
Västra Götalandsregion om upplevda brister och oönskade konsekvenser i modellen. 
I vissa fall är det de mindre kommunernas behov som behöver lyftas fram och i vissa 
fall storstadsområdets speciella förutsättningar. 

Påverkansfrågorna har kommit upp i många intervjuer. Sättet att påverka handlar 
dels om att kunna lyfta frågor politiskt, dels om att kraftsamla runt riktigt 
välgrundade remissvar i fler frågor än idag. Det gäller remisser om kultur, men också 
remisser om för kulturen närliggande frågor, som turism, platsutveckling, demokrati, 
lärande med mera. 

5.2 Kungsbackas syn på att ge GR ett uppdrag rörande 
kultur 
Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men är även en del av 
Hallands län. Det innebär att kommunens företrädare deltar i samverkan i två olika 
sammanhang. Kungsbacka tar inte del av den miljon som Västra Götalandsregionen 
tillskjuter för kultursatsningar till kommunerna i länet. 

Från Kungsbacka har dels en tjänsteperson, dels en politiker intervjuats. Båda ser 
positivt på att GR skulle åta sig kulturfrågorna. Kungsbacka kommun arbetar redan 
idag med att integrera olika politikområden och formulera gemensamma mål för 
stadens förvaltningar. Man anser det viktigt och naturligt att Göteborgsregionen, som 
har så många andra viktiga samhällsuppdrag, integrerar kulturfrågorna i det 
övergripande arbetet med hållbarhet och regionutveckling. 

5.3 Göteborgs stads syn på att ge GR ett uppdrag 
rörande kultur 
Remissvaret från Göteborgs stad, rörande GR:s strategiska inriktning, ligger till 
grund för att denna utredning initierades. I intervjuerna framkommer en utbredd 
uppfattning om att Göteborg tidigare inte velat att GR ska ha ett uppdrag rörande 
kultur medan övriga medlemskommuner varit splittrade och inte valt att driva 
frågan.  

Intervjuer har genomförts med sju personer med olika uppdrag inom Göteborgs stad. 
Från kulturnämnden har ordföranden, direktören och avdelningschefen för 
strategifrågor intervjuats. Med anledning av att många intervjupersoner lyfte värdet 
av kommunernas Idrottsråd intervjuades även förvaltningschefen och 
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verksamhetsstrategen i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, som svarar för 
samordning av detsamma. Strategerna från både kulturförvaltningen och idrotts- och 
föreningsförvaltningen är adjungerade till kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen. 

Vidare har två personer från Göteborgs Stadsledningskontor intervjuats. Slutligen 
har utredaren medverkat i ett möte med alla sektorchefer inom kultur och fritid i 
Göteborgs stad där även andra förvaltningar som berörs av frågan var 
representerade. 

Det är viktigt att slå fast att Göteborg har en särställning i kommunalförbundet och i 
kraft av sin storlek andra behov, resurser och förutsättningar än övriga kommuner. 
Stadens befolkning utgör 56 procent av Göteborgsregionens befolkningsunderlag. 
Göteborg har en mer komplex organisation än mindre kommuner, och intern 
samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelarna och andra förvaltningar behöver 
ofta prioriteras. Stadsledningskontoret har tjänstepersoner inom kulturområdet som 
främst arbetar med de centralt placerade politikerna i staden. 

Synen på vad Göteborg har att vinna på samverkan har naturligtvis varit avgörande. 
Göteborg har stora egna resurser och har tidigare gjort bedömningen att de mindre 
kommunerna skulle ha mer fördelar av samverkan än Göteborg. Vidare skapade 
Göteborg i samband med regionbildningen andra organisationer med uppdrag inom 
områden som tangerar kulturområdet. Business Region Göteborg, BRG, arbetar med 
näringslivsutveckling för Göteborgs stad men också i ett regionalt perspektiv och 
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Båda dessa 
organisationer har samverkansavtal med, och sedan många år ett nära samarbete 
med, Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Anledningen till att Göteborg i maj 2019 lyfte in kulturen i ovan nämnda remissvar 
till GR är inte fullständigt klarlagd, men indikerar att diskussionen i Göteborg nu 
öppnats för nya överväganden i relation till frågan.   

De motiv för samverkan som framförs från Göteborg i intervjuerna är att 
kranskommunerna och Göteborg allt mer växer ihop, att kommuninvånarna inte ser 
några geografiska och administrativa gränser samt att samordnade satsningar inom 
kulturområdet skulle kunna ge ekonomiska vinster. 

Vidare framförs att både kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen 
i Göteborg kommer att få förändrade uppdrag när nuvarande organisation med 
stadsdelsnämnder upphör. Den biblioteksverksamhet som stadsdelsnämnderna 
tidigare ansvarade för har överförts till kulturnämnden, medan idrotts- och 
föreningsförvaltningen föreslås få ett samordnande ansvar för stadens stöd till 
föreningsliv och civilsamhällets aktörer, inklusive kulturaktörer. Vidare får de fyra 
föreslagna förvaltningarna för individ- och familjeomsorg ansvar för viss 
fritidsverksamhet. Behovet av samverkan både inom staden och med andra 
kommuner kommer att kvarstå efter dessa organisationsförändringar. 

De två tjänstepersoner inom kulturförvaltningen som intervjuats uttrycker en 
försiktigt positiv inställning till att GR får ett samordningsuppdrag. De förmedlar att 
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den avvaktande inställningen i grunden handlat om vem som ska företräda Göteborg 
i förhandlingar med Västra Götalandsregionen, inte om samverkan mellan 
kommunerna i Göteborgsregionen i sig. 

De två tjänstepersonerna inom idrotts- och föreningsförvaltningen som intervjuats är 
medvetna om att detta utredningsuppdrag initialt endast handlade om kulturfrågor. 
De vill ändå uppmärksamma att det finns uppenbara beröringspunkter mellan kultur 
och fritid. Vidare betonar de att det s.k. Idrottsrådet, som består av politiker och 
tjänstepersoner från kommunerna i Göteborgsregionen och administreras av idrotts- 
och föreningsförvaltningen i Göteborg, skulle få en mer lämplig tillhörighet om det 
knyts till GR än administreras av Göteborg. 

De tio sektorcheferna inom kultur och fritid, som arbetar inom stadsdelarna, har inte 
intervjuats var för sig, utan dialogen har förts i grupp. Vid ett möte i december 
förmedlade de ett stort intresse för samverkan med GR. Ett medskick var att även 
fritidsfrågorna borde ingå i uppdraget till GR. 

5.4 Business Region Göteborg och Göteborg & Co 
Business Region Göteborg är ett av Göteborgs stad helägt bolag. Det har funnits ett 
etablerat samarbete med GR under många år. Det senaste samverkansavtalet mellan 
BRG och GR, som är en uppdatering av tidigare avtal, ingicks 2018. Enligt detta ska 
BRG stödja Göteborgsregionens medlemskommuner i deras lokala arbete med 
näringslivsutveckling. I utredningen har en företrädare för Business Region Göteborg 
intervjuats. Han har ett särskilt ansvar för företag inom kultursektorn, däribland 
både renodlade kulturutövare och reklamföretag, arkitekter, filmskapare, 
dataspelsutvecklare med mera.  

I samtalet framförs flera olika motiv för att GR skulle åta sig att samordna 
kulturfrågorna. Göteborgsregionen skulle till exempel kunna profilera sig ännu mer 
på kulturområdet och kulturutövarna skulle kunna få bättre stöd. Ett gemensamt 
utvecklingsområde som nämns är kommunala upphandlingar. ”För kulturutövare är 
det kommunala regelsystemet ibland hämmande, till exempel LOU. De som skriver 
bäst anbud är inte alltid de bästa kulturutövarna. Genom att vi som offentliga aktörer 
tar ett ansvar kan fler talanger komma fram. Det blir vitaliserande och berikande för 
kulturlivet.”  

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Uppdraget är att utgöra en 
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i 
arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.  

Även mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har länge funnits ett etablerat 
samarbete. År 2019 uppdaterades samverkansavtalet mellan GR och Göteborg & Co.  
I detta anges att GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co, alla tre, med 
kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att 
kopplingen dessa aktörer emellan stärks, tydliggörs besöksnäringen som en del av 
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  
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Företrädaren för Göteborg & Co, som framför allt arbetar med evenemang, uttrycker 
ett intresse för att samverka med medlemskommunerna genom ett nätverk knutet till 
GR. Bolagets uppdrag gäller redan nu hela Göteborgsregionen, men det finns 
ytterligare potentialer genom att utnyttja organisationernas kontaktnät och resurser 
mer systematiskt. Exempelvis saknar Göteborg arenor och lokaler för vissa 
evenemang och ser gärna ett samutnyttjande av anläggningar i kranskommunerna. 
Så sker idag när det exempelvis gäller Partille arena vilket bedöms vara till ömsesidig 
nytta för kommunerna. Vidare nämns idéer om att initiera olika gemensamma 
kultur- och musikarrangemang i till exempel kustområdena, vilket skulle stärka 
besöksnäringen. 

5.5 Har stora, medelstora och små kommuner samma 
syn på mervärdet med kultursamverkan inom GR? 
Göteborgsregionen består av storstaden Göteborg, kranskommunerna som i ett 
nationellt perspektiv kan anses vara medelstora och ett antal mindre kommuner. Det 
finns vissa skillnader mellan vad stora och små kommuner förmedlar i den här 
utredningen, men inte så stora som kunde förväntas med tanke på att kommunerna 
har olika förutsättningar och behov.  

Att hjälpas åt att hantera ekonomiska utmaningar har påtalats av nästan alla 
kommunföreträdare. Några av de minsta kommunerna vittnar om att planerade 
kultursatsningar ifrågasätts, men även i stora kommuner som Göteborg sker 
ekonomiska åtstramningar inom kulturområdet. Några företrädare för 
kranskommunerna närmast Göteborg säger att de hittills nog varit gynnande, men att 
även de nu står inför ekonomiska utmaningar.  

En liten skillnad kan noteras mellan stora och små kommuner i var man lägger fokus 
för samverkan. De mindre kommunerna efterfrågar i större utsträckning 
kunskapsutbyte mellan kommunerna samt möjligheten att göra gemensamma 
satsningar. De befarar att kommunerna helt enkelt inte kommer att ha råd att 
upprätthålla kulturarbete av hög kvalitet på egen hand. De större kommunerna runt 
Göteborg, som befinner sig i expansiva faser, efterfrågar i högre grad möjligheter att 
samverka strategiskt med andra politikområden, till exempel när det gäller 
stadsutveckling. 

Flera intervjupersoner från både medelstora och små kommuner förmedlar att ”vi vill 
inte åka snålskjuts på Göteborg”. Uppfattningen är att det kommer att bli en win-
win-situation, där även Göteborg med sina stora kulturinstitutioner kan nå fördelar 
av ett samarbete.  
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5.6 Det politiska perspektivet 
I utredningen har sammanlagt tio politiker intervjuats. Fem av dem företräder 
medlemskommunerna. Övriga representerar Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen och Fyrbodal. 

De politiker i medlemskommunerna som har intervjuats är ordförande i sin 
kommuns kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. Det politiska uppdraget 
kräver ett helhetsperspektiv och rollen som politiker innebär att verka på många olika 
nivåer och i skilda sammanhang. Ibland företräder man sitt parti, ibland en 
kommunal förvaltning, ibland kommunen som helhet och ibland verkar man i ett 
regionalt sammanhang. I intervjuerna med politikerna framkommer att det i rollen 
som politiker blir en vana att kunna skifta fokus. 

De fem intervjuade politikerna i medlemskommunerna är överlag positiva till att 
Göteborgsregionen skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågorna. Någon säger 
att det blir win-win för alla kommuner, även om stora och små kommuner kan ha 
olika förutsättningar.  

Det upplevs som en nackdel att kultur- och fritidschefsnätverket inte haft en politisk 
koppling. Ett exempel är att när beslut om ”kulturmiljonen” ska fattas så finns det 
inget interkommunalt forum som kan ta politiskt ansvar för frågan. I december 2019 
samlades kulturpolitiker från Göteborgsregionens kommuner i Stenungsund till ett 
särskilt inkallat möte för att besluta om den så kallade kulturmiljonen, men formalia 
kring beslutsprocessen upplevdes inte som fullständigt klar. 

Även den intervjuade politikern från Göteborg är positiv till samverkan, men med 
reservation för att Göteborg även i fortsättningen behöver ha ett eget forum för 
överläggningar med Västra Götalandsregionen. Göteborg är huvudman för flera stora 
institutioner som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och de presidiemöten 
som hålls två gånger om året bör fortsätta att finnas. 

Flera intervjupersoner har väckt frågor om hur den politiska styrningen skulle gå till 
inom GR. Skulle det bildas en egen politisk styrgrupp eller skulle kulturen ligga under 
någon av de befintliga styrgrupperna i GR?  

Det har inte framkommit att partipolitiska skillnader i synen på kulturpolitiken i 
någon nämnvärd utsträckning har påverkat det politiska arbetet. Däremot berörs mer 
principiella frågor i flera av intervjuerna. Många har lyft värdet av att politikerna 
håller sig på ”armlängds avstånd” och har tillit till utförarnas konstnärliga innehåll, 
produktion och utformning. Andra har uttryckt att politiker ibland tenderar att bli 
alltför försiktiga och skulle välkomna sakliga och fördjupade diskussioner om 
kulturens innehåll och konstnärliga kvalitet, som inte hotar kulturens integritet. 

Flera har antytt att den polarisering som i ökande grad kommit att känneteckna 
samhällsdebatten kommer att påverka politiken i allt större utsträckning framöver. 
Kulturpolitiken ska främja demokratisk öppenhet, konstnärlig frihet och regional 
profilering. Skillnader mellan land och stad och mellan olika socioekonomiska 
grupper väcker frågor om hur kulturpolitiken kan ge förutsättningar för ett levande 
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kulturliv för alla. Flera betonar att det politiska samtalet mellan kommunerna runt 
kultur blir allt viktigare och att det därför behövs en politisk arena i 
Göteborgsregionen. 

5.7 Risker och farhågor inför samverkansuppdraget 
Det har överlag inte framkommit några särskilda, uttalade risker och farhågor, utöver 
de fallgropar som alltid finns när kommuner och administrativa nivåer ska 
organisera sig för samverkan.  

Om GR skulle anförtros ett samordnande uppdrag i kulturfrågor av 
medlemskommunerna så skulle det innebära en komplettering av den delregionala 
samverkansstrukturen. I samverkan finns alltid en risk för oklarheter rörande 
mandat, inflytande och beslutsfrågor. Flera påtalar att tjänstepersoner och politiker 
inledningsvis måste lägga tid på att diskutera inom vilka områden som samverkan 
kan ge mervärden i just denna delregion. Det måste finnas ett tydligt mål för vad man 
ska åstadkomma. 

En risk som framförs är förväntningar på omedelbara resultat. I de övriga 
kommunalförbunden har arbetsformer och prioriteringar växt fram successivt under 
lång tid och de konkreta effekterna av arbetet har blivit tydligare efter hand. Vissa 
menar att tid behöver läggas på att noga diskutera delregionens prioriteringar och 
kommunernas ambitionsnivåer i samverkan, medan andra förväntar sig ett arbetssätt 
som snabbt ger tydliga resultat.  

Det finns en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och möjligheten 
att realisera samverkansvinster. Flera kulturchefer betonar att ”vi måste ge GR 
mandat att driva frågorna och då måste vi själva se till att prioritera närvaron vid 
samverkans- och projektmöten”. Kommunernas representanter måste ha ett mandat 
från sin kommun och ett ansvar för att förankra principiellt viktiga frågor i 
hemkommunen.  

Det finns en insikt om att tillskapandet av ett nytt samverkansområde kan kosta 
pengar, samtidigt som man tänker sig att det kan ha långsiktigt positiva 
konsekvenser. ”Det måste löna sig att lägga detta på GR. Genom en kraftsamling kan 
det ge ekonomiska effekter på sikt”.  

Många har påmint om att det finns en erfarenhet av att driva samverkansfrågor i GR, 
som kan bli till stöd om och i så fall när kulturfunktionen ska finna sin roll. Inom GR 
finns en vana vid att balansera behov från stora och små kommuner. Att bygga vidare 
på erfarenheter från kultur- och fritidschefernas nätverk skulle sannolikt kunna 
förkorta startsträckan.  

Det finns en stor förväntan från övriga medlemskommuner inför att få med 
Göteborgs stad i samverkan, men det kan också märkas en viss oro för att Göteborg 
skulle få en alltför tongivande roll. 

En risk som påtalas är om GR inte förmår att utveckla ett arbetssätt om fungerar 
gränsöverskridande mellan välfärdsfrågor, utbildning och samhällsfrågor. ”Det är 
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viktigt att GR inte cementerar ett stuprörstänkande, att man tar sig an kulturfrågorna 
på ett sätt som ger måluppfyllelse. Den högsta nivån får inte jobba på ett sätt som vi 
har lämnat.” 
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6. Samverkan kring Vad? 
6.1 Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på vad medlemskommunerna skulle kunna samverka 
kring, alltså inom vilka kulturområden medlemskommunerna ser en potential och ett 
förväntat mervärde. Vilka frågor vinner på att hanteras i en delregional kontext? 
Vilka förflyttningar skulle en formaliserad samverkan kunna bidra till? 

För uppdragsgivaren GR har det varit viktigt att utredningen tydliggör vad GR 
förväntas åstadkomma. ”Samverkan är en metod för att åstadkomma resultat”. 

I kapitel 9 redovisas vad de övriga kommunalförbunden ser för mervärden med 
kultursamverkan. Eftersom de redan bedriver samverkan inom området, ligger 
tyngdpunkten i redogörelsen på deras erfarenheter, effekter och resultat. 

Utredaren har uppmanat intervjupersonerna att särskilt fokusera på vilken skillnad 
ett formellt samverkansuppdrag skulle innebära i förhållande till nuläget, eftersom 
det redan finns ett nätverk för kultur- och fritidschefer som arbetar med dessa frågor. 
Utredningen redovisar förväntade mervärden, synergieffekter och resultat utifrån 
följande dimensioner/perspektiv: 

• Invånarperspektiv 
• Kunskaps- och kompetensperspektiv 
• Utvecklingsperspektiv 
• Ekonomiskt perspektiv 
• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 
• Koppling mellan kultur, fritid och idrott.  

Redovisningen bygger på förväntningar från medlemskommunerna kring potentiella 
samarbetsområden inom kulturen. Det bör redan nu understrykas att det krävs en 
dialog mellan kommunerna, bland både tjänstepersoner och politiker, om 
prioriteringar rörande vilka delregionala samverkansbehov som kännetecknar just 
Göteborgsregionens kommuner. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de utmaningar som kommunerna står inför.  

6.2 Kommunernas utmaningar 
Kommunernas förväntningar på hur samverkan ska leda till en förflyttning, måste ses 
mot bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför. Interkommunal 
samverkan lyfts även i den så kallade kommunutredningen (SOU 2020:8) som en 
önskvärd väg framåt för kommunsektorn. 

Kommunerna påverkas av en rad megatrender, som ökade socioekonomiska 
skillnader, integrationsfrågor, ett förändrat klimat och en digitaliserad värld. 
Kulturpolitiken måste bli mer träffsäker för att kunna utgöra ett bidrag i 
samhällsutvecklingen. 
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I princip har alla kultur- och fritidschefer och kulturpolitiker tagit upp de 
ekonomiska utmaningarna i intervjuerna. Några beskriver en spänning mellan 
lagstadgade och icke lagstadgade uppgifter där det kan vara svårt att få gehör för 
kulturfrågorna. De flesta menar att de ekonomiska åtstramningarna gäller alla 
samhällsområden och menar att man måste tänka nytt för att använda resurserna 
optimalt. Historiskt sett har det alltid varit en kamp om resurser, men nu försöker 
man i kommunerna tänka mer strategiskt, vilket både kan innebära samverkan 
mellan ”stuprören” och med andra kommuner. 

En annan utmaning är att komma in tidigare i de processer som lägger grunden för 
beslut om kultursatsningar. Avgörande beslut tas ofta inom de tekniska 
förvaltningarna och många kultur- och fritidschefer menar att kulturfrågorna lyfts in 
för sent i processerna. ”Det är viktigt att vi är med i arbetet med strukturplaner och 
detaljplaner redan från början, inte som remissinstans när det redan är klart”.  

Några intervjupersoner säger att kulturområdet fortfarande kan vara och/eller 
uppfattas som konservativt, inåtriktat och exkluderande. Att bli bättre på att 
förmedla vad kulturen kan bidra med uppfattas som en viktig utmaning. Svårigheter 
att formulera resultatindikationer och redovisa konkreta effekter gör att många 
tjänstepersoner inom kulturområdet ibland upplever det svårt att nå fram. ”Vi måste 
bli bättre på att visa hur satsningar på kultur kan leda till bättre måluppfyllelse inom 
andra samhällsområden”.  

Återkommande organisationsförändringar beskrivs som en utmaning i flera 
kommuner. Påfallande många chefer berättar att de under de senaste åren har fått ett 
förändrat uppdrag. Flertalet förefaller vara nöjda med förändringarna i sig men det är 
ändå tydligt att det tar kraft och tid från t.ex. utvecklingsarbete. 

6.3 Mervärde ur ett invånarperspektiv 
Tillgången till kultur är ojämnt fördelad beroende på socioekonomiska och kulturella 
faktorer, geografisk tillgänglighet med mera. Ett vidgat deltagande är ett av de 
viktigaste kulturpolitiska målen. Skulle samverkan över kommungränserna på 
kulturområdet innebära någon skillnad för kommuninvånarna?  

De flesta intervjupersoner betonar att invånarna inte bryr sig om de administrativa 
kommungränserna eller vem som finansierar det offentliga kultur- och fritidsutbudet. 
”Invånarna kan bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa fritiden i en tredje 
kommun”. ”För medborgarna har det nog ingen betydelse vem som gör vad, så länge 
man får utväxling på sina skattemedel”. Många ungdomar går i gymnasiet eller 
högskola i en annan kommun”. Medborgarnas rörelsefält berör både boende, arbete, 
studier, konsumtion och fritid. Kommunerna blir allt mer sammanlänkande och en 
allt tydligare västsvensk identitet kan ses.  

Ett mervärde vore att underlätta för medborgarna att ta del av kulturutbudet i 
regionen som helhet. En förskjutning mot ett mer hållbart samhälle – och att 
semestra hemma – gör att intresset ökar för kulturutbud, kulturarv och 
vandringsleder i närliggande kommuner.  
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En samverkan som skulle gagna invånarna är att främja utlåning av böcker, 
skulpturer och konstverk mellan kommunerna. Här föreslås till exempel att GR skulle 
kunna bidra med att organisera den praktiska hanteringen. 

Samverkan rörande festivaler, evenemang, kulturveckor, biblioteksveckor, 
konstvandringar med mera är andra exempel som nämns på koordinerade 
satsningar. Ibland bör satsningarna ske samtidigt för att få genomslagskraft, ibland 
bör man samordna kalendern så att satsningarna inte krockar tidsmässigt. 

Flera har tagit upp att strömmarna vid kulturdeltagande inte bara går från 
kranskommunerna in till Göteborgs centrum utan även i motsatt riktning, till 
exempel att ungdomar från Göteborgs nordöstra stadsdelar åker till Partille arena 
eller kulturhusen i grannkommunerna.  

Många kommuner runt Göteborg befinner sig i ett expansivt skede och vill locka nya 
invånare. Kulturcheferna har generellt uppfattningen att kulturen ökar 
kommunernas och regionens attraktionskraft. ”Kulturen är en magnet för nya 
invånare”. 

De allra flesta framhåller att det viktigaste för invånarna är de långsiktiga effekterna. 
Både intervjuade chefer och politiker lyfter de ekonomiska utmaningarna, som gör 
samverkan nödvändig för att utveckla, förstärka eller bibehålla ett kulturutbud av hög 
kvalitet. 

6.4 Kunskap och kompetensutveckling 
Dagens befintliga nätverk för kultur- och fritidschefer, bibliotekschefer, 
kulturskolechefer med flera erbjuder mötesplatser som bidrar till erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och att kunskap sprids mellan kommunerna. Det råder dock en 
samfälld uppfattning om att ett formaliserat arbete genom GR skulle innebära en 
uppväxling jämfört med nuvarande nätverk. Inte minst gäller detta möjligheten att få 
tillgång till de kompetenser som finns inom andra politikområden inom GR. 

De intervjuade förmedlar att samverkan skulle kunna leda till att kompetenser 
synliggörs, att styrkeområden inom respektive kommuner identifieras och utnyttjas, 
att det blir ett horisontellt kunskapsutbyte och ett ömsesidigt lärande. Att stärka 
utbytet med Göteborgs stad upplevs som ett värde i sig. Göteborg har mycket att 
tillföra till de andra kommunerna och det finns ett stort intresse för vad som pågår i 
Göteborg.  

Flera intervjupersoner framför önskemål om gemensamma kartläggningar, 
inventeringar, utvärderingsmodeller och medborgarundersökningar. Detta är tids- 
och resurskrävande uppgifter, som skulle kunna utföras mer effektivt genom 
samverkan. Gemensamma metoder skulle också öka tillförlitligheten och 
jämförbarheten. Här skulle den mötesplats för forskning och praktik som GR 
erbjuder genom FoU i Väst kunna vara en tillgång. 
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Inom flera kulturområden saknas personal med adekvat utbildning. Områden som 
nämnts är bibliotekarier och vissa roller inom filmproduktion. Här skulle GR:s 
kontakter med skola och universitet kunna vara värdefulla. 

Några uttrycker att kommunerna behöver vidareutveckla kompetens inom både 
”mjuka” och ”hårda frågor”. Till de ”mjuka frågorna” räknas evidensbaserad kunskap 
om hur kulturen faktiskt kan bidra till demokrati, integration och ett jämlikt 
samhälle, vilket är ett av målen för kulturpolitiken. Bland de mer ”hårda” 
kompetensfrågorna nämns digitalisering, upphandling av böcker, lagstiftning om 
upphovsrätt med mera.  

Omvärldsbevakning är ett stort område, då kulturfrågor berör så många 
samhällsområden. Att kommunerna skulle få stöd att hålla sig uppdaterade anges 
ofta som ett mervärde i sig. 

Genom att tydliggöra kulturens värde i delregionen och stärka samverkan med 
näringslivsutvecklare och Business Region Göteborg, skulle Göteborgsregionen 
kunna locka talanger och kompetens inom det fria kulturlivet. Precis som inom andra 
politikområden är talang och kompetens en bristvara.  

6.5 Utvecklingsperspektiv och synergieffekter  
Som ovan redovisats finns förväntningar på att kompetensen inom själva 
kulturområdet ska vidareutvecklas, men minst lika viktigt är att ny kompetens ska 
genereras i mötet med andra politikområden. ”Inom GR finns ett utbud av 
kvalificerad personal och forskare inom de olika avdelningarna, och om vi arbetar 
innovativt och gränsöverskridande kan det bli synergieffekter”.  

Påfallande många har angett att det viktigaste är att uppnå synergieffekter i 
gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande och samhällsbyggnad. Flera betonar att 
tonvikten i GR:s uppdrag ska ligga på det strategiska utvecklingsområdet, alltså i 
gränslandet till andra politikområden, och inte på operativa frågor som bäst hanteras 
i respektive kommun. 

Kulturen har en given plats i den regionala utvecklingen och det hållbara samhället. 
Eftersom GR bedriver samverkan inom dessa områden, menar många att det varit en 
nackdel att inte kulturen ingår. I det forum där olika strukturplaner och 
inriktningsdokument behandlas, bör också kommunernas planer rörande teatrar, 
bibliotek, dansscener, museer, kulturhus, idrottsanläggningar, vandringsleder med 
mera komma in i ett tidigt skede. En risk är att kommunerna gör samma typ av 
satsningar eller i tider av åtstramningar avvecklar likartade institutioner.  

Många har framfört att tillgång till kultur är en friskfaktor, inte minst för barn och 
unga samt för äldre, och att den bidrar till det demokratiska samhället. Att bygga in 
kultur i bred bemärkelse bidrar till högre livskvalitet och ökad måluppfyllelse inom 
andra områden. 
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6.6 Mervärden ur ett ekonomiskt perspektiv 
Som framgått i avsnittet om finansiering så bekostas kulturen av både stat, regioner 
och kommuner. Enligt kulturstrategin för Västra Götalandsregionen står 
kommunerna för 50 procent av kulturkostnaderna, regionen för 30 procent och 
staten för 20 procent. Sammantaget uppgår de offentliga kostnaderna för kultur till 
3,9 miljarder i länet. 

Kultur- och fritidschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen får idag 1 
miljon kronor i stöd från Västra Götalandsregionen samt 350 000 kronor för 
delfinansiering av en tjänst som kultursamordnare. Detta är ett i sammanhanget litet 
belopp och inte ett motiv i sig för samverkan. Det ekonomiska mervärdet ligger enligt 
cheferna dels i att använda kommunala resurser effektivt genom till exempel 
samfinansiering, dels att kunna påverka hur de regionala medlen i 
kultursamverkansmodellen ska användas. Några menar att 
kultursamverkansmodellen inte är tillräckligt gränsöverskridande och inte bidrar till 
måluppfyllelse inom andra politikområden i den utsträckning som är önskvärd. 

Några intervjupersoner har tagit upp den tidigare nämnda kommunutredningen och 
den nya lag som ger kommunerna större möjligheter till avtalssamverkan. 
Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag är 
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina 
uppgifter.  

Mot bakgrund av möjligheterna till avtalssamverkan vill många intervjupersoner 
lägga kraft på att hitta samverkansvinster och stordriftsfördelar. ”I dessa tider måste 
vi jobba jättehårt med effektivitet. Dela på tjänster. Nu gör alla kommuner allt. Alla 
behöver inte ha en kommunantikvarie, inköpare till bibliotek, konstintendent. Små 
kommuner skulle kunna dela på tjänster.”  

Många kultur- och fritidschefer berättar om de gemensamma satsningarna på 
Artscape som fick ett stort genomslag. Under sommaren 2019 skapade 
internationella gatukonstnärer bestående väggmålningar runt om i 
Göteborgsregionen med utgångspunkt i klassiska folksagor. Satsningen möjliggjordes 
genom finansiering från Västra Götalandsregionens miljon för kulturinsatser, 
kommunerna och stöd från bland annat Postkodlotteriet. 

Att det finns pengar att söka för kommunerna påtalas av många. Om kommunerna 
går samman underlättas det administrativa arbetet och det är också lättare att få en 
ansökan beviljad om den görs i samverkan mellan flera organisationer/kommuner. 
Exempel på offentliga finansiärer är EU, Statens kulturråd, Vinnova med flera. 
Dessutom nämns bidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet 
liksom sponsring genom näringslivet. 

Att främja turism, besöksnäring och platsutveckling är ett område där ekonomiska 
resultat kan bli mätbara. Resultat kan mätas genom ökat antal invånare, ökat antal 
besökare, ökad sysselsättning, ökad omsättning inom turistnäring med mera. 
Utvecklingsprocesserna inom besöksnäringen förutsätter ofta samverkan över 
kommungränser. 
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Några har påtalat att det inom området idrott och anläggningar finns ekonomiska 
stordriftsfördelar. Mötena inom det s.k. Idrottsrådet, som tillkommit på initiativ från 
Göteborg, visar att kommunerna behöver samverka kring simhallar, arenor och 
andra kostsamma investeringar. Vidare nämns ridsport och motorsport. Slutligen 
framförs att de olika idrotts- och handikapporganisationerna driver krav på 
specialiserade anläggningar för olika elitsatsningar eller förhållandevis smala 
målgrupper, där kommuner måste samverka.  

6.7 Mervärden för kulturutövare och det fria kulturlivet 
Ett av fem fokusområden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi är att stärka 
konstnärers villkor och att erkänna ideella krafter. Det är i samarbetet mellan det 
ideella kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer som 
utvecklingskraften ligger.  

De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för att stärka platser, 
kommuner och regionen som helhet. Hit räknas bland annat turism, mode, film, foto, 
litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Att attrahera kulturutövare 
och att ge dem adekvat stöd i deras affärsutveckling är därför ett mål.  

Till det fria kulturlivet hör bland annat föreningslivet. En av intervjupersonerna 
berättade att det i hans kommun fanns över 400 föreningar, varav en stor del verkade 
inom kultur, fritid och idrott. 

Skulle en samverkan inom GR stärka kulturutövares villkor? Var finns den 
delregionala potentialen i denna fråga?  

De andra kommunalförbunden tar i viss utsträckning emot ansökningar och beviljar 
stöd till föreningar och studieförbund som verkar över flera kommuner. I 
intervjuerna med medlemskommunerna i GR har det inte framkommit någon tydligt 
uttalad önskan att GR ska handlägga sådana frågor. Tonvikten  bör ligga på 
strategiska utvecklingsfrågor. 

Däremot skulle ett fördjupat samarbete mellan BRG, kommunernas kulturchefer, 
kommunernas näringslivsutvecklare och Göteborgsregionens ansvariga för 
näringslivsutveckling utgöra ett viktigt stöd för kulturutövare som behöver komma 
vidare. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg ansvaret för 
näringslivsutveckling och där ingår de kulturella och kreativa näringarna.  

6.8 Ska Göteborgsregionen även driva samverkan kring 
fritid och idrott? 
Utredningsuppdraget gäller kultur men redan i de inledande kontakterna med 
kultur- och fritidschefsnätverket stod det klart att flertalet önskade att uppdraget 
även skulle gälla samverkan kring fritidsfrågor. Även fortsatt har flertalet 
intervjupersoner opåkallat lyft frågan om att fritidsfrågorna borde finnas med i ett 
eventuellt utökat uppdrag för GR. 
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Ett starkt resultat av denna utredningen är således att det finns en mycket utbredd 
uppfattning om att ett utökat uppdrag för GR inom kulturområdet även borde 
omfatta fritidsfrågor. Av denna anledning berörs även fritidsfrågor här. Det är dock 
viktigt att poängtera att utredningen inte haft någon fördjupande ambition när det 
gäller fritidsfrågorna. Detta avsnitt utgör alltså mer översiktliga reflektioner utifrån 
att frågan väckts av så många av intervjupersonerna. 

I merparten av medlemskommunerna ligger kultur- och fritidsfrågorna i samma 
förvaltning. På nästan alla kommuners webbplatser presenteras kultur, fritid och 
idrott under samma sökrubrik, såsom Uppleva och göra eller Fritid och kultur. När 
det gäller att nå ut till medborgare kopplas alltså dessa frågor ihop. 

Göteborgs stad står inför en stor organisationsförändring. Tidigare har de tio 
stadsdelsförvaltningarna svarat för bland annat kulturskola, bibliotek och lokal 
fritidsverksamhet. Biblioteken överfördes under 2019 till kulturnämnden. Den 
aktuella inriktningen är att kulturskolan ska övergå till grundskolenämnden medan 
ansvaret för fritidsverksamheten ska överföras till de fyra regionala nämnder som 
föreslås för individ- och familjeomsorgen, eller annan nämnd om så är lämpligt. 
Göteborgs kommunala idrotts- och motionsanläggningar kommer att kvarstå i 
idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att få ett vidgat uppdrag för 
föreningsbidrag och hyreskontrakt, vilket även berör kulturområdet. 

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi, som tagits fram tillsammans med 
kommunerna, ingår idrottsfrågorna. Prioriterade områden inom idrott är att öka 
andelen barn och unga som är aktiva i idrotts- och friluftsliv, att verka för en jämlik, 
jämställd och demokratisk idrottsrörelse och att stärka samverkan mellan den ideella 
idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom kultur och hälsa. 

Idrottsrådet 

En omständighet som talar för att det finns ett behov av interkommunal samverkan 
runt fritids- och idrottsfrågor är att Göteborgs stad är initiativtagare till det s.k. 
Idrottsrådet, som funnits ett tiotal år. Ordföranden i idrotts- och 
föreningsförvaltningen är sammankallande och i övrigt består rådet av politiker från 
alla medlemskommuner i Göteborgsregionen samt ansvariga chefer inom kultur och 
fritid. Rådet träffas ett par gånger om året.  

Kultur- och fritidschefsnätverket har på uppdrag av Idrottsrådet tagit fram förslag på 
tre huvudområden för fördjupad samverkan mellan kommunerna under denna 
mandatperiod: 
• Hur stimulera till fysisk aktivitet? 
• Vad händer med föreningslivet? 
• Hur utvecklar vi samverkan kring anläggningsförsörjning? 

Som exempel på samverkansförslag, som redan diskuteras, kan nämnas en arena för 
motorsport, bättre förutsättningar för ridsport, regler kring lokalbokning, regler 
rörande taxor och bidrag, anläggningsförsörjning avseende ishallar och badhus, 
inrättandet av en fritidsbank samt samarbete om utbildning. 
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Intervjupersonerna från Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning, IOFF, 
menar att det finns uppenbara fördelar om fritids- och idrottsfrågorna knyts till GR 
på samma sätt som kulturfrågorna. Om Idrottsrådet skulle verka inom ramen för 
GR:s samordningsuppdrag menar man att dess uppdrag skulle formaliseras och 
beslutfattandet underlättas. Om fritidsfrågorna däremot inte skulle ingå i GR:s 
uppdrag skulle Idrottsrådets funktion riskera att urholkas. Det är i stort sett samma 
politiker och tjänstepersoner i kommunerna som berörs av kultur- och fritidsfrågorna 
och i framtiden skulle de kallas till två olika möten, ett på GR och ett utanför GR. 

Ett stort antal intervjupersoner från medlemskommunerna har betonat den 
ekonomiska potentialen när det gäller samverkan inom idrottsområdet. Inte minst är 
det lokaliseringen av anläggningar som åsyftas. Dessa investeringar har betydande 
konsekvenser för kommunernas budget och samverkan över kommungränserna har 
stor potential att optimera ekonomiska satsningar. 

De tre övriga kommunalförbunden samordnar inte frågor rörande 
anläggningsförsörjning. Kommunerna i Göteborgsregionen är dock mer geografiskt 
samlade vilket underlättar samutnyttjande av anläggningar. Även om 
befolkningsunderlaget är större kan önskemål om anläggningar för ”smala 
specialiteter” vara svåra för en enskild kommun att tillgodose. Som exempel nämns 
badhus med möjligheter för dykträning, simhopp och vattenpolo.  

Det fåtal argument som framförts emot att idrottsfrågor skulle ingå i 
Göteborgsregionens uppdrag handlar om att idrotten redan har starka 
lobbyorganisationer och tenderar att ”prioritera sig själv” och att frågor som rör 
kostsamma investeringar är ett särskilt kompetensområde.  

Ett par intervjupersoner är angelägna om att frågan om fritid inte blir ett hinder för 
att GR ska åta sig kulturfrågorna. ”I så fall är det bättre att börja med kulturfrågorna 
och eventuellt låta fritidsfrågorna integreras efter hand”. 
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7. Hur ska samverkan gå till? 
7.1 Inledning 
I detta kapitel ges en konkret beskrivning av hur medlemskommunerna tänker sig att 
samverkan skulle kunna gå till. En erfarenhet värd att beakta när nya funktioner 
byggs upp är att olika personer kan ha skilda bilder och föreställningar av det som ska 
komma.  

I kapitel 9 finns en beskrivning av hur de andra kommunalförbunden faktiskt arbetar 
med kulturfrågan. Där finns medskick till Göteborgsregionen och en beskrivning av 
viktiga framgångsfaktorer. 

7.2 Hur stor skulle kulturfunktionen i GR vara? 
Nästan alla intervjupersoner har betonat att GR inte bör bygga upp en ny stor 
avdelning för kulturfrågor. En alltför stor funktion skulle inte bara vara kostsam, den 
skulle också kunna leda till dubbelarbete och i värsta fall upplevas som ett hot. Det 
viktiga är att kroka arm med de krafter som redan finns inom kulturområdet inom 
kommunerna och inom Västra Götalandsregionen.  

I vart och ett av de andra kommunalförbunden finns en heltidstjänst som 
kulturstrateg/processledare för kulturen. Bedömningen görs att det i 
Göteborgsregionen skulle behövas två personer/tjänster. Motiv som framförs är det 
betydligt större befolkningsunderlaget samt att samverkansytorna är fler inom 
Göteborgsregionen, framför allt med Göteborgs stad som har en stor och komplex 
organisation inom kulturområdet. Att dra nytta av alla de kompetenser som finns 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, är också mer tidskrävande än inom de 
övriga kommunalförbunden. Slutligen betonas att samverkan inom kulturområdet 
bör utvecklas med Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som båda har 
samverkansavtal med GR. 

I den mån samarbetet leder till kostnadskrävande projekt eller samfinansierade 
investeringar, som kräver mer personalresurser, skulle särskilda samverkansavtal 
kunna ingås, på samma sätt som idag sker inom välfärds-, utbildnings- och 
miljöområdet i GR. 

7.3 Syftet med rollen som kulturstrateg 
Tjänsten som processledare för kulturfrågor kallas i Fyrbodals och Skaraborgs 
kommunalförbund för kulturstrateg medan den i Boråsregionen kallas 
regionutvecklare kultur. Fortsättningsvis används i den här utredningen ordet 
kulturstrateg.  

Det är naturligt att kulturstrategens arbete knyts till kulturstrategin för Västra 
Götaland, som har arbetats fram i nära samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att betona att kulturstrategen skulle verka 
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på medlemskommunernas uppdrag. I intervjuerna med kultur- och fritidscheferna 
finns ett önskemål om att kulturstrategen skulle ha ett brett perspektiv. Det är viktigt 
att tonvikt skulle läggas vid att utveckla samverkan med övriga politikområden såsom 
social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och samhällsbyggnad.  

Den sammantagna bilden är att kulturstrategen skulle verka på fyra viktiga 
samverkansarenor:  
1. Kultur- och fritidschefsnätverket och tillhörande ”undernätverk” 
2. Nätverket med kulturstrateger från de tre övriga kommunalförbunden 
3. Företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kulturförvaltningar 
4. Tvärsektoriella samarbeten med andra avdelningar inom GR.  

Vidare finns ett antal nätverk bestående av tjänstepersoner i kommunerna; chefer för 
bibliotek och kulturskola, föreningssamordnare och kultursamordnare. Idag har 
Göteborgs stad representanter i flera av nätverken, men inte i alla. En särskild analys 
bör ske om huruvida dessa nätverk ska organiseras inom Göteborgsregionen, om 
deras uppdrag ska förändras på något sätt samt vilken roll kulturstrategen skulle ha i 
dessa nätverk.  

Vidare samverkar kultur- och fritidschefsnätverket idag med det s.k. Idrottsrådet, 
som beskrivits tidigare under rubriken 6.8. Om idrott inte ska ingå i GR:s uppdrag 
måste detta organiseras på annat sätt.  

7.4 Vilka skulle kulturstrategens dagliga uppgifterna 
vara? 
Nedanstående är en sammanfattning av intervjupersonernas syn på vad 
kulturstrategens dagliga uppgifter borde vara: 
• Att bereda, strukturera och hålla ihop olika nätverk 
• Att driva strategiska utvecklingsprocesser 
• Att bistå kommunerna med omvärldsbevakning 
• Att vara en länk mellan kommunerna, regionen, olika organisationer och det fria 
kulturlivet och att sammanföra olika kompetenser 
• Att initiera eller ordna vissa konferenser och utbildningar 
• Att besvara remisser och att företräda medlemskommunerna i olika forum 
• Att söka finansieringsmöjligheter och skriva ansökningar av olika slag. 

Under förutsättning att en överenskommelse med Västra Götalandsregionen träffas 
om medel till kulturinsatser – kulturmiljonen – samt delfinansiering av tjänst, skulle 
det ligga i kulturstrategens uppdrag att årligen återrapportera vilka satsningar som 
gjorts. 

7.5 Vilken kompetens och erfarenhet behövs i rollen som 
kulturstrateg? 
Intervjupersonerna är eniga om att en kulturstrateg behöver grundkompetens inom 
kulturområdet. Detta krävs för att skapa legitimitet och trovärdighet i olika 
samarbetsforum. Det är dock viktigare med en bred kunskap inom kulturområdet än 
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att vederbörande är en specialist inom till exempel någon konstart. ”Fackkunskapen 
finns hos andra, men man måste kunna förstå, lyssna in och översätta”. 

I intervjuerna betonas framför allt att rollen kräver erfarenhet av att driva strategiska 
utvecklingsprocesser. Det är en fördel om personen har chefserfarenhet eller 
erfarenhet av att leda. Personen bör ha kännedom om roller och ansvar för de olika 
administrativa nivåer och aktörer som finns inom kulturområdet. 

7.6 Vilket mandat vill medlemskommunerna ge till 
Göteborgsregionen i kulturfrågorna? 
Mandatet till GR kan uppfattas självklart med tanke på att kommunföreträdarna i 
intervjuerna uttryckt ett så starkt intresse för att förbundet ska åta sig kulturfrågorna. 
Dock finns det alltid en inneboende spänning i relation till det kommunala 
självstyret. Spänningarna kan uppstå när medlemskommuner har särintressen, olika 
ambitionsnivåer eller olika förutsättningar att gå in med ekonomiska eller personella 
resurser i olika satsningar.  

Samverkansuppdraget befinner sig på flera sätt i ett gränsland: 
• ett organisatoriskt gränsland mellan stat, region, kommunalförbund och kommun 
• i geografiska gränser mellan stora och små kommuner, kranskommuner och 
kommuner i ytterkanten 
• i professionella gränser mellan kulturföreträdare och professioner inom miljö, 
samhällsbyggnad, utbildning, välfärd med mera 
• i gränslandet mellan forskning, utveckling och praktik 
• i fältet för politiska gränser och ställningstaganden. 

Det sammantagna intrycket från intervjuerna med kommunföreträdare är att 
Göteborgsregionens kommunalförbund har ett starkt mandat och en legitimitet bland 
medlemskommunerna. Det finns en grundläggande tillit till organisationen. Många 
betonar att deras kollegor inom skola, välfärd och samhällsbyggnad kommer tillbaka 
till kommunerna med energi och ny kunskap. 

I avsnitt 5.10 som handlar om risker och farhågor, framkommer dock några aspekter 
som handlar om mandat. 

Flera intervjupersoner har framfört att kommunalförbundet bara kan agera på 
uppdrag från kommunerna. Det är viktigt att säkerställa en gedigen förankring bland 
medlemskommunerna. Samtidigt finns en stark önskan att GR ska lyckas samla 
kommunerna och driva frågorna offensivt och innovativt.  

Mandatfrågan gäller också relationen mellan Västra Götalandsregionen och 
medlemskommunerna. En del i förbundets uppdrag från medlemskommunerna är 
att tydliggöra den kommunala positionen.  

Frågan om företrädarskap handlar även om samverkan mellan enskilda kommuner 
och Västra Götalandsregionen. Göteborgs kulturförvaltning önskar att det även 
fortsättningsvis ordnas möten mellan presidierna i kulturnämnden och regionens 
kulturnämnd. Företrädare för de övriga kommunalförbunden anser inte att detta 
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skulle komplicera övrig samverkan. Kommuner i de andra kommunalförbunden har 
egna möten eller förhandlingar med Västra Götalandsregionen i specifika frågor.  

Företrädare för GR betonar att förbundet arbetar på uppdrag av sina 
medlemskommuner. Nedanstående är en illustration av GR:s ”verktygslåda”, som 
visar att avgörande förändringar på struktur/systemnivå, förutsätter gedigen 
samverkan och förankring i flera steg. 

Det är också viktigt att betona att samverkansuppdraget gäller de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas i interkommunal samverkan. Frågor som hanteras 
bäst i den enskilda kommunen behöver inte ”lyftas” till GR. 
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8. Västra Götalandsregionens 
perspektiv 
I utredningsuppdraget ingår att ta reda på hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen. Att fånga upp Västra 
Götalandsregionens perspektiv har ingått i de frågeställningar som formulerades i 
utredningsdirektivet. 

Intervjuer har genomförts med fyra tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen 
och med två politiker, nämligen nuvarande och tidigare ordförande i regionens 
kulturnämnd.  

Som flera gånger nämnts ingicks för ett tiotal år sedan överenskommelser mellan 
Västra Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden om samverkan på 
kulturområdet. Då Göteborgsregionen valde att stå utanför ingicks en särskild 
överenskommelse med det kultur- och fritidschefsnätverk som etablerats i 
Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelsen bygger på att någon kommun 
agerar ”värdkommun”, vilket bland annat inneburit att stå som mottagare av 
tillväxtmedlen och att åta sig arbetsgivaransvaret för den deltidstjänst som ansvarar 
för kulturfrågorna.  

I intervjuerna understryker företrädare för regionen att det är medlemskommunerna 
som avgör vad Göteborgsregionens kommunalförbund ska arbeta med. Ändå 
framkommer en tydlig önskan att förbundet ska få ett formellt uppdrag från sina 
medlemskommuner. Man är angelägen om att denna fråga nu når en lösning. Den 
ovan nämnda konstruktionen med en överenskommelse med en värdkommun 
upplevs som en kompromiss; en speciallösning med flera brister: 
• Kultur- och fritidschefsnätverket har inget formellt uppdrag och därmed saknas 
möjligheten till samlad politisk dialog i både delregionen och regionen kring 
satsningar inom kulturpolitiken  
• Samarbetet runt och implementeringen av kulturstrategin för Västra Götaland 
kännetecknas inte av samma kontinuitet och stabilitet som i övriga 
kommunalförbund. 
• Att GR inte har ett uppdrag inom kulturområdet gör att även annan samverkan 
haltar. GR har varit med och tagit fram visionen för Västra Götalandsregionen, men 
medverkar inte i implementeringen i de delar som gäller kultur. 

Det står i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kultur- och 
fritidschefsnätverket att den reglerar hanteringen av de medel som tillförs från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd (KN) till dess att kulturfrågorna ingår i 
Göteborgsregionens kommunalförbund (utredarens kursivering). 
Överenskommelsen gäller t.o.m. 2020 och ska under året arbetas om. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen betonar att ”kulturmiljonen” och 
delfinansieringen av en tjänst ska ses som en stimulans för kommunalförbunden. 
Men pengarna ska inte ses som det stora mervärdet. Det viktiga är att uppnå en 
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förankring rörande de samlade kultursatsningarna som ingår i kulturstrategin, och 
som omfattar regionens hela kulturbudget. Upplevelsen är att Västra 
Götalandsregionen saknar en formell samtalspart för prioriteringar i 
Göteborgsregionen. I storstadsregionen sker en stark expansion och de 
kultursatsningar som planeras av både kommun och region behöver vävas in i övrig 
samhällsplanering. Den dialog som förs med enskilda kommuner är ibland 
nödvändig, men blir inte lika transparent som om den sker inom ramen för ett 
kommunalförbund.  

Så sent som 2015 översändes ett brev från Västra Götalandsregionens kulturchef till 
förbundsdirektören i GR, där en önskan framfördes om att GR skulle gå in i formell 
samverkan. Enligt uppgift besvarades brevet muntligt på politisk nivå med att det 
inte var aktuellt att gå vidare. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen understryker att Göteborgs stad i kraft av 
sin storlek har och kommer att ha en särställning. I nuläget träffas presidiet i Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och presidiet i Göteborgs kulturnämnd för 
överläggningar två gånger om året. Det kommer att finnas ett behov av fortsatta 
presidiemöten även om GR får ett samordningsuppdrag, inte minst runt de stora 
kulturinstitutionerna i Göteborg, där regionen är huvudman för vissa och Göteborgs 
stad för andra.  

Intressant är att notera att även företrädare för Västra Götalandsregionen lyfter 
påverkansfrågorna. Västra Götalandsregionen är landets största region med nära två 
miljoner invånare. Att kunna tala för regionen i kulturfrågor både på nationell och 
EU-nivå skulle underlättas om även Göteborgsregionen ingick fullt ut i 
samverkansmodellen. Att tala med en röst skulle främja västsvenska intressen.  

Sammanfattningsvis uttrycker Västra Götalandsregionens företrädare att de inte kan 
ha synpunkter på hur medlemskommunerna i GR väljer att organisera sig. Men om 
GR skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågor vore det ett mycket positivt steg 
inför fortsatt samverkan i regionutvecklingsfrågorna.  
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9. Synpunkter från de övriga 
kommunalförbunden 
9.1 Kommunalförbundens roll i samverkanstrukturen  
De tre kommunalförbunden är Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals 
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbunden har en 
central roll när det gäller samverkan i interkommunala frågor och är en grundpelare i 
samverkan med Västra Götalandsregionen.  

Medan Göteborgsregionens kommuner har drygt 1 miljon invånare har de tre andra 
kommunalförbunden i runda tal en kvarts miljon invånare vardera. Skaraborgs 
kommunalförbund har 15 medlemskommuner, medan Fyrbodal har 14 och 
Boråsregionen 8 medlemskommuner. Politiskt styrs de tre kommunalförbunden av 
en direktion medan Göteborgsregionen har en förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige. 

Intervjuer har genomförts med fyra representanter för varje kommunalförbund: 
• Förbundsdirektör 
• Ordförande i den politiska nämnd eller beredning i kommunalförbundet som 
ansvarar för kulturfrågorna 
• Kulturstrateg 
• En kulturchef från någon av medlemskommunerna. 

9.2 Formell hantering av kulturfrågorna 
De tre kommunalförbunden har arbetat med kultur sedan 
kultursamverkansmodellen infördes runt 2010–2011. I samband med detta infördes 
kulturfrågorna i överenskommelserna med Västra Götalandsregionen om 
delregionala tillväxtmedel. Inget av kommunalförbunden gjorde någon förändring av 
sin förbundsordning med anledning av detta. Kulturfrågorna ansågs ha en naturlig 
koppling till tillväxtfrågorna.  

9.3 Organisation och finansiering 
I enlighet med överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har varje 
kommunalförbund en tjänst som samordnar kulturfrågorna och som delfinansieras 
av Västra Götalandsregionen med 550 000 kronor. Resterande medel täcks av 
medlemsavgifterna. 

I övrigt utgår 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen som kommunerna ska 
använda till gemensamma kultursatsningar. Även här ställs krav på medfinansiering 
och detta tas antingen från medlemsavgiften eller genom särskilda 
överenskommelser med varje delkommun rörande olika satsningar.  
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Den tjänst som samordnar kulturfrågorna kallas i Fyrbodal och Skaraborg 
”kulturstrateg” och i Boråsregionen ”näringslivsutvecklare kultur”. Alla tre har en 
organisatorisk koppling till den avdelning eller det team som ansvarar för miljö och 
samhällsbyggnad. Ett par av kommunalförbunden har formerat sin egen organisation 
för att avspegla Västra Götalandsregionens struktur. Detta innebär att förbunden 
organisatoriskt och politiskt håller samman de tillväxtfrågor, inklusive kultur, som i 
regionen behandlas av BHU, Beredningen för hållbar utveckling. 

Kulturfrågorna ingår i de långsiktiga strategidokument som tas fram i respektive 
kommunalförbund och som behandlas politiskt i både medlemskommuner och av 
kommunalförbundens direktioner, 

9.4 Fokusområden eller prioriterade områden inom 
kulturen 
En bärande tanke i kultursamverkansmodellen är att uppnå decentralisering av 
kultursatsningarna, genom en lokal förankring och prioritering. De tre 
kommunalförbunden har ihop med sina medlemskommuner, tagit fram prioriterade 
områden. 

I Skaraborgs kommunalförbund är de prioriterade områdena i årsplanen för kultur: 
• Utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och främja ungdomskultur 
• Gynna nyskapande, skapa förutsättningar för nyskapande konst, relevant forskning 
och innovativa arbetsformer 
• Nyttja teknikens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och 
upplevelse av konst och kultur 
• Öka internationaliseringen. 

Fyrbodals kommunalförbund har i sin verksamhetsplan följande prioriterade 
områden inom kulturen: 
• Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet 
• Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor 
• Främja kulturföretagare. 

Boråsregionens kommunalförbund har i sin delregionala kulturplan fem prioriterade 
områden: 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan, barns och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Platsutveckling och besöksnäring 
• Folkbildning och civilsamhälle. 

9.5 Nytta och mervärde med kultursamverkan enligt 
kommunalförbunden 
Alla tolv intervjupersoner har ombetts att beskriva nyttan och mervärdet med 
samverkan inom kulturområdet. De förväntade mervärden som 
medlemskommunerna beskrivit i kapitel 6 överensstämmer i stort med de faktiska 
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resultat som beskrivs, även om alla kommunalförbund gjort egna prioriteringar och 
kommit olika långt inom olika områden. Alla lyfter fram exempel som belyser 
dimensionerna invånarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, kunskaps- och 
kompetensutveckling, strategisk utveckling och kulturutövares perspektiv. 

Några konkreta exempel som ges på insatser gällande kompetensutveckling är 
utbildning av bibliotekspersonal, samverkan rörande kompetens till kulturskolan, 
utbildningar om upphovsrätt och upphandling med mera. 

Vidare framkommer många exempel på gemensamma konst- och kulturprojekt 
såsom konstbiennaler, konstvandringar, skulpturutbyte mellan kommuner, 
författarbesök på bibliotek med mera.  

Det finns kommuner eller kommunkluster inom alla kommunalförbund som särskilt 
profilerat sig kring konst och kultur såsom Borås stad, Vara kommun samt 
Fengersfors i Dalsland. Detta spiller över på omgivande kommuner. Samverkan 
mellan näringsliv och konstnärer rörande textilindustrin i Sjuhärad lyfts fram som 
ytterligare ett intressant exempel.  

Alla kommunalförbund menar att samarbetet har gagnat både stora och små 
kommuner. För små landsbygdskommuner har det varit helt nödvändigt att 
samverka för att kunna bibehålla ett kvalitativt kulturutbud. Man hade helt enkelt 
inte haft råd med vissa satsningar på egen hand.  

Arbetet med platsutveckling, stadsutveckling och offentlig miljö är intressant för både 
stora och små kommuner. Alla kommuner ser vikten av att försöka värna om hållbara 
stadskärnor. När butiker flyttar ut i stora köpcentra kan ett vidgat kulturutbud vara 
en möjlighet. I städer där det pågår stark expansion väcker konceptet ”Gestaltad 
livsmiljö” stort intresse. Gestaltad livsmiljö är namnet på ett regeringsuppdrag som 
gavs 2018 och gäller arkitektur, design, form, offentlig utsmyckning och kulturarv. 
Syftet är att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Fyrbodals kommunalförbund tog tidigt 
fram en plan för Gestaltad livsmiljö tillsammans med kommunerna, som nu ska 
utvärderas.  

Kommunalförbunden skiljer sig något när det gäller hanteringen av fritidsfrågor. Alla 
menar att det är svårt att göra en avgränsning mellan kulturutövande och 
meningsfull fritid, särskilt när det gäller barn och unga. Några av 
kommunalförbunden drar gränsen mot frågor som rör anläggningar, till exempel 
simhallar och ishallar, vilket bedöms vara lokala angelägenheter. 

Alla intervjuade förbundsdirektörer uppfattar att det i medlemskommunerna finns 
en uppslutning kring kulturfrågorna. En direktör säger att ”kulturen är det område 
där vi har lyckats allra bäst med delregional samverkan”. 

Boråsregionen har nyligen låtit ett konsultföretag göra en uppföljning av hur 
projektmedel för tillväxtinsatser använts under åren 2015–2019 och vilka resultat 
som därmed skapats. I uppföljningen redovisas en betydande uppväxlingseffekt 
genom att Boråsregionens satsade medel matchas med annan offentlig eller privat 
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medfinansiering. Sammanfattningsvis anges i uppföljningen att: 
• Projektmedlen bidragit till resultat i kompetensutveckling av individer, rådgivning 
och stöd till företag 
• Medlen bidragit till att nya företag startats och att fler individer kommer i arbete 
• Medlen har bidragit till ökad samverkan och att bygga nya konstellationer mellan 
aktörer (det vill säga företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer) 
• Tillväxtmedlen har bidragit till en pågående omvandlings- och utvecklingsprocess 
för näringslivet i Sjuhärad (ofta refererad till som strukturomvandling). 

9.6 Syn på samverkan och mandatfrågor i 
kommunalförbunden 
Utredaren har gjort telefonintervjuer med en kultur- och fritidschef från varje 
kommunalförbund. Intrycket är att det finns en stark uppslutning kring respektive 
kommunalförbund. En person uttrycker det såhär: ”Det finns inget vi och dom – 
kommunalförbundet, det är vi”.  

De tre kommunalförbunden verkar ha ett starkt mandat från sina 
medlemskommuner. En framgångsfaktor som flera kommunföreträdare lyfter upp är 
att klara ut spelreglerna i samverkan. Det handlar inte bara om att 
kommunalförbundet ska ”leverera” utan också att kommunernas företrädare 
prioriterar mötena och ser till att förankra frågorna på hemmaplan. ”Om jag är med 
på ett förslag på delregional nivå, måste jag kunna ta hem det och förankra det på den 
kommunala nivån. Kommunen är självstyrande, men vi kulturchefer får inte vara för 
ängsliga. Om vi är rädda blir det inte någon verkstad.” 

För att få en beskrivning av vad det innebär att vara en stor kommun bland mindre 
kommuner har utredaren pratat med företrädare för Skövde och Borås. Den bild som 
förmedlas är att de har positiva erfarenheter av att vara en motor i respektive 
delregions utveckling. Den större kommunen gynnas av att kommunerna runt 
omkring utvecklas.  

Intrycket är att även samverkan mellan kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionens företrädare fungerar väl. En direktör säger: ”Västra 
Götalandsregionen har landets största kulturbudget. Genom vårt samarbete kommer 
vi i åtnjutande av ett helt system inom Västra Götalandsregionen.” En annan direktör 
säger att det är en mycket bra ton i samarbetet med Västra Götalandsregionen. 
Kulturstrategerna har tät kontakt med både det centrala kulturkansliet på Västra 
Götalandsregionen och regionens förvaltningar.  

9.7 Vad betyder det för de övriga kommunalförbunden 
att GR inte har samma uppdrag? 
De övriga kommunalförbunden beklagar att GR inte har ett uppdrag inom 
kulturområdet. Man menar att ett samordningsuppdrag till GR inte bara skulle stärka 
kulturfrågorna i förbundets medlemskommuner, utan även underlätta samarbetet 
mellan kommunalförbunden när kulturfrågor behöver diskuteras och främja 
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samarbetet med Västra Götalandsregionen i de gemensamma regionala 
utvecklingsfrågorna.  

Ett flertal intervjupersoner i de övriga kommunalförbunden antyder eller betonar – 
budskapet framförs på olika sätt – att det skadar Göteborgsregionens, Västra 
Götalandsregionens och Göteborgs stads anseende, att man inte lyckats komma till 
en överenskommelse om kulturfrågorna.  

I intervjuer med ordförandena i de tre kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Boråsregionen och Skaraborg framhålls värdet av att kulturfrågorna lyfts upp till 
politiker på hög nivå. I ett av kommunalförbunden pågår en diskussion om 
ordförande i kommunernas kulturnämnder/motsvarande också behöver en arena 
inom kommunalförbunden.   
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10. Utredarens sammanfattande 
bedömning och slutsatser 
10.1 Underlag för utredarens bedömningar 
Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Utredaren har haft en oberoende 
ställning i förhållande till intervjupersonerna. Minnesanteckningar har skrivits efter 
alla intervjuer och intervjupersonerna har haft möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. 

Därutöver har utredaren deltagit i nätverksmöten och ett par konferenser samt tagit 
del av en stor mängd skriftligt material som beskriver kulturpolitiken utifrån både 
den statliga, regionala och lokala nivån. 

Utredaren har redovisat prelimära utredningsresultat för några av de viktigaste 
intressenterna i utredningen, så som kultur- och fritidschefsnätverket, berörda 
sektorchefer från Göteborgs stadsdelar, Idrottsrådet och kommunalförbundens 
kulturstrateger. Utredaren menar att det finns ett gehör för bedömningar och 
slutsatser som förs fram i utredningen.  Sammantaget bedömer utredaren att de 
frågeställningar som fastställdes i projektplanen har besvarats och att det finns 
tillräckligt underlag för nedanstående slutsatser. 

10.2 Hur ser medlemskommunerna på att ge GR ett 
uppdrag att samordna kulturfrågorna? 
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv uppfattning till att GR får ett uppdrag 
att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från ”mycket angelägna” till 
”försiktigt positiva”.   

Det råder ingen tvekan om att kultur- och fritidscheferna är mycket angelägna om att 
GR får uppdraget att samordna kulturfrågorna. Även företrädare för Göteborgs stad 
är positiva, även om kulturförvaltningens chef och kulturnämndens ordförande 
uttrycker en reservation så till vida att man betonar att de presidiemöten som sker 
mellan staden och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bör fortsätta. 
Utredaren har, både i samtal med regionen och de andra kommunalförbunden, fått 
försäkringar om att detta inte kommer att vara ett problem. Många kommuner har 
egna förhandlingar med regionen, till exempel rörande samfinansiering av 
institutioner. 

Även de fem intervjuade politiker som företräder medlemskommunernas kultur- och 
fritidsnämnder eller motsvarade uttrycker en positiv inställning. 
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Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det finns en stark uppslutning från 
medlemskommunernas sida när det gäller att GR anförtros ett uppdrag att samordna 
kulturfrågorna. 

10.3 Vad innebär det för medlemskommunerna att GR 
inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
Att Göteborgsregionen inte har ett uppdrag inom kulturområdet innebär för 
medlemskommunerna i korthet: 
• Att kulturfrågorna inte kan drivas effektivt, då det befintliga icke-formaliserade 
kultur- och fritidschefsnätverket inte präglas av kontinuitet och inte ingår i ett 
optimalt sammanhang. 
• Att det är svårt att driva utvecklingsfrågor med kraft och att uppnå de mervärden 
och synergieffekter som beskrivs i kapitel 6. 
• Att det uppstår en känsla bland både chefer, medarbetare och kulturpolitiker att 
kulturfrågorna inte har samma status som andra politikområden. 

Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det är till nackdel för 
medlemskommunerna att GR inte har ett samordningsuppdrag rörande kultur. 

10.4 Vad innebär det för Göteborgsregionens 
kommunalförbund att inte ha ett uppdrag inom 
kulturområdet? 
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har 
ett samordningsansvar. Göteborgsregionens kommunalförbund – och därmed 
medlemskommunerna – går miste om den korsbefruktning och de synergieffekter 
som de andra kommunalförbunden vittnar om, där kulturen har en självklar roll i 
tillväxtstrategier och inriktningsdokument. 

Att Göteborgsregionen inte har ett kulturuppdrag förefaller vara till skada för 
Göteborgsregionens men också Göteborgs och Västra Götalandsregionens anseende. 
Det har varit en allmänt spridd uppfattningen i intervjuer med företrädare för 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
att detta är en fråga som borde få en lösning. 

Utredaren gör därmed bedömningen att det är en nackdel även för 
Göteborgsregionens kommunalförbund att inte ha ett uppdrag på kulturområdet. 

10.5 Hur ser viktiga samverkanspartners på att GR 
skulle åta sig att arbeta med kulturfrågorna? 
Västra Götalandsregionens centrala kulturkansli och regionens nya förvaltning för 
kulturutveckling skulle, tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal 
och Boråsregionen, bli förbundets viktigaste samarbetspartners när det gäller kultur. 
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Intervjupersonerna i Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag. Utredarens samlade intryck är att det ändå finns en stark önskan att GR får 
medlemskommunernas mandat att åta sig uppdraget och utredarens bedömning är 
att detta skulle gagna samarbetet mellan GR och dessa viktiga samverkanspartners. 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Bolagens uppdrag rörande 
näringslivsutveckling respektive evenemang har nära koppling till kulturområdet. 
Några farhågor rörande dubbelarbete eller oklara roller har inte lyfts fram i 
intervjuerna. Utredarens bedömning är att ett uppdrag till GR i kulturfrågor skulle ge 
BRG och Göteborg & Co en tydligare plattform för samverkan med 
medlemskommunerna i strategiska och interkommunala kulturfrågor. 

10.6 Vad skiljer kulturområdet från övriga sakområden 
där GR har ett samverkansuppdrag? 
Göteborgsregionen har enligt förbundsordningen samverkansuppdrag inom följande 
områden: 
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv.  

Detta är verksamhetsområden där förbundets insatser, inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen, bedöms vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 
medlemmarna. GR har lång erfarenhet av att driva samverkansfrågor och att 
utkristallisera vinsterna med interkommunal samverkan, utan att kringgå 
kommunernas självstyre. Fokus i samverkansarbetet ligger på de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas genom att kommunerna samverkar. 

Utredarens bedömning är att samverkan inom kulturområdet inte skiljer sig på 
något avgörande sätt från andra sakområden där GR har ett samverkansuppdrag. 
Emellertid går kulturfrågorna på tvären över nuvarande avdelningar och skulle 
behöva ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Detta kan enligt utredarens 
bedömning inledningsvis vara en komplikation men innebär också en stor potential 
när det gäller synergieffekter. 

10.7 Vilka delar av kulturområdet ska ingå i uppdraget? 
Utredaren förordar en bred definition av kulturområdet som ansluter till den 
gemensamt framtagna kulturstrategin i Västra Götaland. I denna tydliggörs kulturens 
egenvärde för individen, men också kulturens bidrag till demokrati, folkhälsa, 
lärande, hållbar utveckling och social sammanhållning. 

Det finns uppenbara fördelar med att planering av teatrar, bibliotek, dansscener, 
museer, kulturhus, men även olika anläggningar och vandringsleder, koordineras 
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med annan samhällsplanering och stadsutveckling. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers identitet och 
attraktionskraft. 

Utredarens bedömning är att en bred definition av kultur är nödvändig för att uppnå 
de mervärden och synergieffekter som beskrivs på många ställen i utredningen. 

Utredningsuppdraget rör ett eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kultur. 
Under utredningens gång har det blivit allt mer tydligt att flertalet kultur- och 
fritidschefer anser att även frågor rörande fritid bör ingå i uppdraget. Även 
företrädare för Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning står bakom detta 
önskemål. En stor andel intervjupersoner har framfört att de största ekonomiska 
vinsterna i samverkan kan uppnås genom samplanering, samfinansiering och 
samutnyttjande av olika typer av anläggningar. Motiven för ställningstagandet har 
utvecklats närmare i avsnitt 6.8.  

Utredarens bedömning är att det redan nu bör övervägas om även fritidsfrågorna ska 
ingå i Göteborgsregionens uppdrag. Det ska samtidigt betonas att utredningen inte 
haft till syfte att särskilt undersöka denna fråga och att den därför inte behandlats 
lika djupgående som frågan om kulturens roll i GR. En kompletterande, mindre, 
utredning skulle eventuellt behöva göras för att fördjupa perspektiven också kring 
denna fråga. Till exempel kan gränssnitten mellan strategisk och operativ samverkan 
behöva klargöras liksom behov av vilken resurs som skulle krävas för att samordna 
även en sådan del av ett utökat uppdrag. Dock framstår det som logiskt att GR, 
genom att inbegripa fritidsfrågorna, skulle ta höjd för att kopplingarna mellan kultur 
och fritid är uppenbara ur både ett invånarperspektiv och utifrån ett strategiskt 
planeringsperspektiv. Många av de mervärden med kultursamverkan som lyfts fram i 
kapitlen 5–7 gäller enligt utredarens bedömning även fritidsområdet. Merparten av 
intervjupersonerna från medlemskommunerna har i intervjuerna framfört att även 
fritidsområdet bör ingå i GR:s samordningsuppdrag.  

10.8 Hur skulle GR kunna ta sig an uppdraget? 
Utredaren gör bedömningen att det utifrån Göteborgsregionens storlek och 
komplexitet skulle behövas två tjänster som kulturstrateger. Dessa skulle behöva ha 
grundläggande kunskap om kulturfrågor och om olika offentliga aktörers roll i 
kultursamverkan. Centralt är en väl dokumenterad förmåga att driva strategiska 
samverkans- och utvecklingsprocesser.  

Vidare görs bedömningen att de mervärden som förväntas av medlemskommunerna 
förutsätter ett brett arbetssätt inom GR. Det handlar alltså inte bara om att flytta över 
kultur- och fritidschefsnätverket till förbundet. Kulturstrategerna skulle behöva 
utveckla en nära samverkan mellan alla avdelningar inom GR och chefsnivån behöver 
underlätta former för ett gränsöverskridande arbetssätt.   

Det är också viktigt för kulturstrategerna att inta en självständig roll i förhållande till 
Västra Götalandsregionen. Även om framtagandet och implementeringen av 
Kulturstrategin för Västra Götaland är en gemensam angelägenhet, och förutsätter ett 
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mycket nära samarbete, så skulle kulturstrategerna tydligt arbeta på 
medlemskommunernas uppdrag.  

Utredaren gör också bedömningen att tid inledningsvis bör läggas på att utarbeta 
spelregler för samverkan i olika nätverk och arbetsgrupper. Här har 
Göteborgsregionens tjänstepersoner och medlemskommunernas företrädare ett 
ömsesidigt ansvar för att driva kulturfrågorna effektivt och målinriktat. Arbetet bör 
inledas med att de viktigaste delregionala behoven identifieras och att en målbild och 
strategi tas fram. 

10.9 Farhågor och risker 
Något som inledningsvis lyftes fram var att ytterligare en samverkansarena inte med 
säkerhet gör det enklare att hantera kulturfrågorna. Det finns alltid en risk för 
merarbete, byråkratisering och oklara roller.  

Värt att notera är att uppdraget till GR inte skulle innebära ytterligare en hierarkisk 
nivå. GR skulle inte överta ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan verka i 
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan ger mervärde. 

Utredarens bedömning är att en formalisering av det befintliga kultur- och 
fritidschefsnätverket och en politisk styrning av detsamma skulle ge större utväxling 
på satsningar i form av tid och pengar.   

En annan farhåga är att mandatet till kommunalförbundet skulle bli oklart, detta mot 
bakgrund av att det under lång tid varit en olöst fråga. Att alla intervjupersoner ställt 
sig positiva till samverkan är i sig ett tydligt mandat.  

Utredarens bedömning är att det inte finns skäl att ifrågasätta mandatet till GR, 
däremot att det alltid är viktigt att tydliggöra spelregler och arbetsformer.   

10.10 Ekonomi och finansiering 
I nästan alla intervjuer har förväntningar på ekonomiska samverkansvinster lyfts 
fram. Utredaren gör bedömningen att det finns möjligheter att infria dessa 
förväntningar. Exempelvis har Boråsregionen visat att insatta projektmedel 
uppväxlats flera gånger. Projektmedel är lättare att få om flera 
organisationer/kommuner står bakom en ansökan.  

I kapitel 6 lyfts olika potentiella samverkansområden upp som har bäring på 
ekonomi. Merparten av dessa torde vara enkla att komma överens om, till exempel 
kompetensutveckling och mindre kultursatsningar. För att uppnå större ekonomiska 
samverkansvinster kommer dock helhetssyn, kompromisser och innovativa lösningar 
utifrån kommunkollektivets bästa att krävas. Detta är för övrigt ett arbetssätt som 
ligger väl i linje med den avtalssamverkan som kommunutredningen föreslagit och 
som nu är en lagstadgad möjlighet. 
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Västra Götalandsregionens har en överenskommelse med Stenungsunds kommun om 
finansiering av en deltidstjänst och en miljon till kultursatsningar. Utredaren gör 
bedömningen att Västra Götalandsregionen gärna ser att en ny överenskommelse 
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för med en enskild 
kommun, i likhet med de övriga kommunalförbunden. Överenskommelserna ska 
omförhandlas inför årsskiftet 2020 och innehållet ska revideras. 

Överenskommelserna med Västra Götalandsregionen förutsätter medfinansiering 
från medlemskommunerna. Denna fråga har lyfts av utredaren i intervjuer och i 
kultur- och fritidschefsnätverket. Utredaren gör bedömningen att det finns en 
medvetenhet i medlemskommunerna om att ett uppdrag till GR att samordna 
kulturfrågorna måste finansieras helt eller delvis genom medlemskommunerna. 

Den miljon för kultursatsningar som Västra Götalandsregionen tillskjuter 
kommunförbunden är enligt utredarens bedömning inte ett motiv i sig för 
samverkan. Det stora ekonomiska mervärdet ligger istället i att använda kommunala 
resurser effektivt genom till exempel samfinansiering, och att kunna påverka hur de 
statliga och regionala medlen i kultursamverkansmodellen ska användas. 

10.11 Organisation och politisk styrning av 
kulturfrågorna inom GR 
En återkommande önskan i intervjuerna har varit att skapa nya gränsöverskridande 
nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet med övriga 
politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Vidare ser många av intervjupersonerna helst att kulturfrågorna kopplas till 
avdelningen för miljö- och samhällsbyggnad. Motivet är framför allt en önskan att 
komma in tidigare i samhällsplanering och regional utveckling. Det är också den 
organisation och det arbetssätt som de andra kommunalförbunden valt.  

Utredarens bedömning är att organisationsfrågan ligger något utanför 
utredningsuppdraget. Göteborgsregionen är en komplex organisation och utredaren 
har inte full inblick i denna. Det är dock viktigt att förmedla intervjupersonernas 
önskemål. 

Inte heller den politiska styrningen av kulturfrågorna ligger inom ramen för 
utredningsuppdraget. Frågan har dock berörts spontant av många intervjupersoner, 
både politiker och tjänstepersoner. De alternativa lösningar på politisk styrning som 
lyfts fram har varit följande: 
• Att den politiska styrningen avgörs av inom vilken avdelning inom GR som 
kulturfrågorna skulle organiseras och därmed ske inom någon av de fyra befintliga 
styrgrupperna 
• Att det skapas en särskild politisk styrgrupp för kulturfrågorna där eventuellt även 
det redan existerande Idrottsrådet skulle kunna lyftas in. 

Utredarens bedömning är att frågan om politisk styrning är viktig för både 
tjänstepersoner och politiker, sannolikt för att avsaknaden av politisk styrning av 
kulturfrågorna under lång tid har upplevts som en brist. 
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10.12 Vad är nästa steg? 
Den här rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt 
politiskt beslut och utredarens förslag är att utredningen går på remiss till 
medlemskommunerna.  

Det är angeläget att underlaget hanteras på politisk nivå i varje kommun innan 
ställningstagande görs i GR:s förbundsstyrelse.  

Om Göteborgsregionen ska få ett uttalat uppdrag att samordna delregionala 
kulturfrågor bör förbundsordningen eventuellt revideras. Ett sådant beslut tas i så 
fall av förbundsfullmäktige. 

Några frågor som behöver klargöras inför ett remissförfarande är: 

• hur medlemskommunerna skulle bidra till finansieringen av 
kulturfunktionen 

• hur förslaget från många medlemskommuner att även fritidsfrågor ska ingå i 
GR:s samordningsuppdrag ska hanteras 

• från vilket datum ett eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens 
kommunalförbund ska gälla. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom regionala 
tillväxtmedel mellan Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun 

 

 

Länk: ”Samhällets utgifter för kultur 2018” 

Myndigheten för kulturanalys:  
https://kulturanalys.se/statistik/samhallets-kulturutgifter/   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 1 Sammanställning av inlästa dokument
Utredning kultur GR 2020
Daterat Dokumentets namn

Dokument som rör Göteborgsregionen och medlemskommunerna  

2016-06-21 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-05-24 Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020-2023

2019-05-24 Rambudget för Göteborgsregionen 2020

2019-05-24
Protokollsutdrag från sammanträde i förbundsfullmäktige. § 44. Förbundsdirektören får i uppdrag 
att utreda hur medlemskommunerna ser på samverkan inom kulturområdet.

2019-03-27
Göteborgs stads yttrande över samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 och 
rambudget för 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund  (GR)

1995-07-24 Beslutshandling angående sammanläggning av GFF och GR i ett gemensamt kommunalförbud

2018-03-08 Samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-10-29 Samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund  och Göteborg & Co

2015 - 
Utredning om omfattningen av Göteborgsregionens kommunalförbunds uppdrag inom det sociala 
området

2020-01-15 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur

2013 - Göteborgs Stads kulturprogram

Dokument som rör Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen 

2017-03-01 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, reviderad 

2019-05-24 Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, reviderad

2018-01-26 Förbundsordning för Boråsregionens kommunalförbund, reviderad

2019 - Årsplan 2019 Fokusområde Kultur, Skaraborgs kommunalförbund

2019 - Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-2023

2019-10-10 Nätverket för kulturansvariga i Fyrbodals kommunalförbund, syfte, uppdrag och arbetsformer

2019-12-23
Rapport kultursamverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund processledartjänst och tillväxtmedel 2019

1905-07-11
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende  
processledartjänst och tillväxtmedel 2019

2019-12-16
Rapport från Stenungsunds kommun till Västra Götalandsregionen  avseende processledartjänt 
och beviljade medel 2019 



Dokument som rör Västra Götalandsregionen

2019-06-10 Reglemente för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 

2019-08-21 TU: förslag till kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-08-25 Förslag Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-09-25 Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag- bilaga till kulturstrategi och regional kulturplan 2020-

2023
2019-08-25 Bilaga 2; Regional bibliotektsplan, bilaga till kulturstrategi och reginal kulturplan 2020-2023

2014-01-11
Brev från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning till GR:s förbundsdirektör.Synpunkter på 
varför kommunalförbundet för Göteborgsregionen också ska samverka om kulturfrågor

2019-06-20
TU: Yttrande från Kulturnämnden i Göteborgs stad till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020202

2019-06-10
TU: Yttrande från Fyrbodals kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 

2019-06-24
TU: Yttrande från Skaraborgs kommunalförbund avseende Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturstrategi 2020-2023

2019-06-29 TU:Yttrande från kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna angående kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 

2019-05-31
TU: Boråsregionens svar på remiss om Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020 - 2023

2019-05-02
TU: Förslag från Kulturnämnden i VGR till regionstyrelsen avseende samordning av Västarvet och 
Kultur i väst.

1905-07-11 Kulturmiljö 2030 - ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Stenungsunds kommun om samverkan och finansiering 
genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av VGR:s regionala kulturplan 2016-2019 
samt Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om samverkan, 
finansiering och genomförande av Västra Götalands 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Skaraborg kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande avVästra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande av Västra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel 

Övriga myndigheter och organisationer

2018-06-15 Handlingsplan Agenda 2020, regeringskansliet 

2016 november
Kultur i hela landet, regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen, rapport SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting

2018 Det här är kulturdepartementet, regeringens hemsida

2015 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015-88

2016 Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa

2019 januari Kulturvanor i Sverige 1989-2018, Kulturfakta 2019:2. Myndigheten för kulturanalys

2019 februari
Kulturanalys 2019, Lägesbedömning i  relation till de kulturpolitiska målen, Rapport 2019:1 
Myndigheten för kulturanalys

2020-02-20
Kultursamverkansmodellen, uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, Statens 
kulturråd

2019 maj 
Interkommunal samverkan, en kunskapsöversikt till Kommunutredningens arbete, Lunds 
universitet Ola Mattisson & Anna Thomasson 

2018 Hållbar platsutveckling, Kunskapsöversikt Västra Götaland, Mistra Urban Futures papers 2018-3



Bilaga 2 Sammanställning av intervjupersoner
Utredning kultur GR 2020 
DATUM Befattning Namn

Kommentar

Medlemskommunerna 

flera möten 
Koordinator nätverk för kultur och 
fritidschefer i GR-kommuner

Julia Boström intervjuer och telefonsamtal

2019-11-06
Ordf ovanstående nätverk samt 
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Stenungsund

Pia Solefors gruppintervju med Lilla Edet och Tjörn

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Lerum 

Marie Nilsson gruppintervju med Partille

2019-11-24 Enhetschef bibliotek, Lerum Barbro Ahlberg gruppintervju med Lerum

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Partille kommun

Kristina 
Svensson

gruppintervju med Mölndal

2019-10-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Kungsbacka 

Ulrika Granfors enskild intervju

2019-11-06
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Tjörn

Evike Sandor gruppintervju m Lilla Edet, Stenungsund

2019-11-06
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Lilla Edet

Eva Lejdbrant gruppintervju med Stenugnsund o Tjörn

2019-11-07
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Mölndal 

Annika Stedner gruppintervju med Härryda

2019-11-27
Verksamhetschef Kultur, fritid och 
turism, Alingsås 

Johan Edgren enskild intervju

2019-11-07
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Härryda

Karin Beckman gruppintervju med Mölndal

2019-11-13
Enhetschef kultur och bibliotek, 
Kungälv

Mariella 
Siverstrand

gruppintervju med Öckerö och Ale

2019-11-13
Verksamhets- och bibliotekschef, 
Öckerö

Karin Zackau gruppintervju med Kungälv och Ale

2019-11-13 Sektorschef Kultur och Fritid, Ale Anna Reinhardt gruppintervju med Kungälv och Öckerö

2019-11-04
Avd chef kulturstrategiska frågor, 
Kulturförvaltningen Göteborg

Joakim 
Albrektssson

enskild intervju

2019-12-05
Förvaltningsdirektör, 
kulturförvaltningen Göteborg

Anna Rosengren enskild intervju

2019-10-09
Fd Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Cornelia 
Himmelman 
Lönnroth

gruppintervju med Linda J, se nedan

2019-10-09
Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Linda 
Johannesson

gruppintervju med Cornelia H, se ovan

2020-02-26
Verksamhetsstrateg, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborg

Gösta Malmryd gruppintervju med Anders R, se nedan

2020-02-26
Förvaltningsdirektör, idrotts- och 
föreningsförvaltningen Göteborg

Anders Ramsby gruppintervju med Gösta M, se ovan



Västra Götalandsregionen

2019-12-12
Kulturchef Västra 
Götalandsregionen

Katti Hoflin enskild intervju

2019-11-21
Interimschef Förvaltningen för 
Kulturutveckling

Eva Arrdal enskild intervju

2019-11-26 Utvecklingsledare, Västarvet Björn Ohlén enskild intervju

2019-10-08 & 
2020-01-22

Regionutvecklare kultur, Västra 
Götalandsregionen 

Sofia Lubian två enskilda intervjuer

Kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal

2019-11-11
Förbundsdirektör 
Boråsregionen/Sjuhärad

Magnus 
Haggren

enskild intervju

2019-11-26 Förbundsdirektör Fyrbodal
Jeanette 
Lämmel

enskild intervju

2019-10-25 Förbundsdirektör Skaraborg Jan Malmgren enskild intervju

2019-11-11
Regionutvecklare kultur, 
Boråsregionen

Anna Laang enskild intervju

2019-10-25
Kulturstrateg Skaraborgs 
kommunalförbund

Isabel Eriksson enskild intervju

2019-11-19
Kulturstrateg Fyrbodals 
kommunalförbund

Ida Svanberg enskild intervju

2019-11-19 Förvaltningschef Kultur, Borås 
Eva-Lotta 
Franzén 

enskild intervju

2010-12-13
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Falköping

Maria 
Wallengren

telefonintervju

2020-01-10
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Bengtsfors

Sara Vogel 
Rödin 

telefonintervju 

Politiker

2019-10-25 Kulturnämndens ordförande VGR
Conny 
Brännberg 

enskild intervju

2020-01-09
Kulturnämndens f d ordförande 
VGR

Lars Nordström telefonintervju 

2019-12-04
Ordf BH7, Boråsregionens 
kommunalförbund samt 
kommunalråd i Borås

Annette 
Carlsson

telefonintervju

2019-12-16
Ordf Fyrbodals kommunalförbund, 
samt kommunalråd i Dals Ed

Martin Carling telefonintervju 

2020-01-08 Ordf Kulturnämnden Göteborg
Ann-Catrin 
Fogelgren

enskild intervju 

2020-02-04
Ordf Skaraborgs 
kommunalförbund, samt 
kommunalråd i Skövde

Katarina 
Jonsson

telefonintervju 

2019-12-18
Ordf Kultur- och fritidsnämnden 
Lilla Edet

Carina 
Andersson

telefonintervju 
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2020-01-07
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Kungsbacka

Kristina 
Karlsson

telefoninterjvu 

2020-01-31
Ordf i beredning utbildning, kultur 
och fritid, Kungälv

Anna Wedin telefonintervju

2020-01-30
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Partille

Lotten Winström 
Carlsson

telefonintervju

Övriga 

2019-11-20

Ansvarig kulturella och kreativa 
näringar, Business region Göteborg

Rasmus 
Heyman

enskild intervju

2019-11-27
Ansvar kultur och evenemang 
Göteborg &CO

Fredrik 
Sandsten 

enskild intervju 

 2019-10-23
Uppgiftslämnare avseende GR:s 
historia, fd förbundsdirektör  

Nils Gunnar 
Ernstson telefonintervju

2019-12-12
Doktorand kultur och organisation, 
Göteborgs universitet

Thomas 
Ohlsson telefofonintervju

2020-01-08 Avdelningschef utbildning, GR Fredrik Zeybrant enskild intervju

2020-01-22
Avdelningschef miljö och 
samhällsbyggnad,GR Maria Sigroth enskild intervju

2020-01-23
Avdelningschef välfärd och 
arbetsmarknad Lena Holmlund enskild intervju

Medverkan på nätverksmöten
2019-10-04 & 
2020-01-24

Nätverk för kultur- och fritidschefer 
i GR-kommuner

2019-12-13

ät e   Götebo gs stad ö  
stadsdelarnas sektorschefer kultur 
och fritid samt representanter för  
Kulturförvaltningen, Social 
resursförvaltning, Idrott och 

2020-01-17
Nätverk för kulturstrateger i 
kommunalförbunden 
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING 

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Omsättning, affärsområde ekonomi 17 850 17 750 18 000
Omsättning, affärsområde lön 36 800 37 610 37 300
Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 350 104 740 99 900

154 000 160 100 155 200
Rörelsens kostnader
Övriga kostnader -69 837 -75 153 -70 856
Personalkostnader -62 590 -60 272 -67 208
Avskrivningar -20 902 -20 745 -16 736

-153 330 -156 170 -154 800

Rörelseresultat 670 3 930 400
Finansnetto -670 -680 -400
Resultat före bokslutsdispositioner 0 3 250 0
och skatt



SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Hantera leverantörsfakturor 4 300 4 300 4 300
Hantera kundfakturor 5 400 5 400 5 700
Hantera in- och utbetalningar 2 618 2 518 2 672
Fakturautskrifter 1 040 1 040 1 040
Övriga intäkter 180 380 180
Övriga tjänster 672 672 678
Avskrivningar 3 640 3 380 3 430
Tillkommande tjänster 61

17 850 17 750 18 000
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -2 280 -2 280 -2 310
Konsulter -710 -574 -494
Övriga kostnader -2 090 -2 135 -2 269
Personalkostnader -9 030 -9 030 -9 434
Avskrivningar -3 640 -3 380 -3 434

-17 750 -17 400 -17 940

Rörelseresultat 100 350 60
Finansnetto -100 -100 -60
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 0 250 0



SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Administrera löner 26 360 26 815 26 920
Adm. anställningar och systemförvaltning 6 500 6 500 6 700
Övriga tjänster 1 140 1 140 1 240
Avskrivningar 2 800 2 740 2 440
Övriga intäkter 25
Tillkommande tjänster 380

36 800 37 600 37 300
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -3 500 -3 830 -4 050
Konsulter -1 186 -912 -822
Övriga kostnader -4 215 -4 082 -3 777
Personalkostnader -24 856 -25 786 -26 072
Avskrivningar -2 810 -2 750 -2 440

-36 567 -37 360 -37 160

Rörelseresultat 233 240 140
Finansnetto -233 -240 -140
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 0 0 0



SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Prognos Budget

Belopp i Tkr 2021 2021 2022
Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 040 12 040 94 300
Nät som tjänst 11 600 10 170
IT- arbetsplats 8 335 8 860
Skola Kungälv 13 790 13 860
Skola LE 1 100 1 030
Datacenter 11 860 9 930
Övriga IT-tjänster 15 935 11 885
Licenser 7 200 7 705
Uppdragsbeställningar 1 770 4 693
Beredskap 860 860
Print 5 060 4 770
Avskrivningar 9 800 9 800 5 600
IT utrustning 0 6 205
Övriga intäkter 0 216
Tillkommande tjänster 0 2 726

99 350 104 750 99 900
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -27 920 -23 206 -27 125
Konsulter -4 700 -7 715 -4 721
Licenser -13 050 -13 547 -14 870
Övriga kostnader -10 180 -16 870 -10 420

Personalkostnader -28 700 -25 457 -31 702
Avskrivningar -14 460 -14 614 -10 862

-99 010 -101 410 -99 700

Rörelseresultat 340 3 340 200
Finansnetto -340 -340 -200

Resultat före bokslutsdispositioner 0 3 000 0
och skatt



SOLTAK AB

INVESTERINGSBUDGET

Budget 
Belopp i Tkr 2022
Databasoptimering 600
ICC 770
Automation 300
Kontoutveckling (AD,MIM) 480
RDS 2016 till 2019 400
SCCM till Intune 2 250
Klientsäkerhetsinförande 500
Nätverksutrustning 2 500
Inventarier 100
IT-utrustning, personal, SOLTAK AB 1 100
Övrig IT-utrustning 250
Förbättringsutgifter på annans fastighet 500
Utvecklingsbudget Lönesystem (Personec-P) 500
Utvecklingsbudget Ekonomisystem (U4 Agresso) 500
SUMMA: 10 750





 
 
 

Dnr: 2021-01 
Sammanträde 2021-11-26 
Ann-Katrin Österman 
Henrik Svedberg 
 

 
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Verksamhetsplan och budget 
Bakgrund 

Samordningsförbund ska i enlighet med lagen om finansiell samordning (2003:1210) §23 besluta om 
budget senast 30 november varje år.  

Ärendet  

Verksamhetsplaneringen tar sin utgångspunkt i de tre verksamhetsområden. 1) Samarbete - 
samordnat stöd riktat till individ. 2) Samverkan - ledning, styrning och koordinering av arbete som 
sker i samverkan. 3) Samordning - resursfördelning och strategiskt arbete.  

Förbundets totala budgetomslutning för 2022 beräknas till 10 536 tkr varav 9 032 tkr är bidrag från 
förbundets medlemmar, 1 024 tkr är stöd från Europeiska Socialfonden, ESF och 480 tkr är inkomst 
för nationell SUS resurs. 

Styrelsen föreslås besluta: 

 Anta Verksamhetsplan 2022 med budget för 2022 – 2024 
 Översända Verksamhetsplan 2022 med budget för 2022 - 2024 till förbundets medlemmar.  

 

 

Ann-Katrin Österman    

Biträdande förbundschef   Henrik Svedberg 

    Förbundschef   

 

  



 
 
 

Dnr: 2021-01 
Sammanträde 2021-11-26 
Ann-Katrin Österman 
Henrik Svedberg 
 

 
 Tjänsteutlåtande 
 
 
Jämställda beslut 

 

Frågor inför ett beslut 

 

1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
(tex vid en insats, vänder den sig lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?)  

Jämställdhetsperspektiv är ständigt närvarande i planering, genomförande och 
uppföljning av förbundets verksamhet. 

2. Kommer individbaserad statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön?  

Ja 

3. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på kort- eller lång sikt?   

Nej 

4. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta?  

Nej 

 

5. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? 

Ja 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans skapar vi möjligheter! 
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Verksamhetsplan 2022 
- med budget för 2022-2024 

 
Samordningsförbundet Älv & Kust 
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med lagen 2003:1 210 om 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet är en sammanslagning av 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt 
Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016. 

Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning med insatser för personer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete.  

Målgruppen som förbundet möter är individer som oftast tagit del av insatser från förbundets 
respektive medlemmar under lång tid. I propositionen 2002/03:132 konstaterades att det finns ett 
stort behov av att samordna rehabiliteringsinsatser. Totalt bedömdes behovet av samordnade 
rehabiliteringsinsatser till 5% av befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Samordningsförbundet Älv & Kust 
är en del i att möta detta behov. 

Under 2018 tog förbundet fram en vision – Tillsammans skapar vi möjligheter. Ledorden för 
verksamheten är; initiera, samordna, utvärdera/följa upp, och analysera. Samordnade insatser 
bedrivs på flera olika sätt och på många olika arenor. Finansiell samordning ersätter inte dessa 
samarbeten, förbundet arbetar med att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete.  

Förbundets verksamhet delas in i tre områden; samarbete, samverkan och samordning. Områdena 
tar sin utgångspunkt i skriften ”Samverkan för bättre välfärd” skriven av Ola Andersson och utgiven 
av SKL 2007. Områdena konkretiseras nedan. 

 

Samordnat stöd riktat till individ - Samarbete 
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och 
samordnade insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en 
komplex livssituation med många aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en 
eller flera av förbundets medlemmar.  

För att komma vidare i en planering för individen behöver myndigheter samordna sin bedömning av 
vilka alternativ som står till buds. Utgångspunkten är individens situation men kräver ofta en 
gemensam bild av vilket ansvar och insats respektive medlem kan bidra med för att ge fortsatt stöd 
till en individ. Den samordnade bedömningen ligger till grund för planering av stöd riktat till 
individen. 

I planeringen av individens rehabilitering sker det med individens aktiva medverkan i syfte att stärka 
den enskilde individens egenmakt i sin rehabilitering och livssituation.  

Förbundets insatser till individer riktar sig till stöd där medlemmarnas möjligheter uttömts. 
Insatserna lägger fokus på att stärka psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans 
med individen i riktning mot förvärvsarbete. 
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Ledning, styrning och koordinering - Samverkan 
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en 
ledning och styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan 
medlemmarna på organisatorisk nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete 
inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov av samordnat stöd till individer är och kan vara 
aktuellt.  

 

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning 
Samhällets krav och individens behov styr fördelning av resurser. Samordningsförbundets uppgift är 
att bedöma hur de gemensamma resurserna gör bäst nytta för individen och samhället. Resurserna 
fördelas till de insatser som främjar ett samordnat stöd till individer. 

 

Agenda 2030 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet är att uppnå en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat de 
områden där förbundets verksamhet bidrar till en ökad hållbarhet. 

  

 Ingen fattigdom 
 Förbundets insatser ökar fler människors möjlighet att få en inkomst och bidrar till att 
bryta långvarigt bidragsberoende. Förbundet ökar individens möjlighet att få en 
grundläggande utbildning och/eller komma i arbete. Insatserna strävar mot att ge 
deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering som leder till ökad makt att forma 
sina liv. 

 God hälsa och välbefinnande 
 Förbundet arbetar för att minska skillnader i möjligheter att nå god hälsa. Insatser 
planeras och genomförs för att stödja fysisk, mental och kreativ utveckling. Stödet ska 
vara tillgängligt både geografiskt och för olika grupper. Förbundets insatser och 
aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för deltagaren 

 Jämställdhet 
 Förbundet utgår från att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Uppföljning ska belysa utfall uppdelat mellan kvinnor och män. 
Förbundet arbetar med ökad medvetenhet, kompetensutveckling och 
metodutveckling. Insikter sprids till förbundets medlemmar och utvecklar mötet 
mellan handläggare och individ. 

 Minskad ojämlikhet 
 Förbundets insatser ska vara tillgängliga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, 
sexuell läggning och ålder. Förbundets arbete är inkluderande och ger fler människor 
möjlighet att nå utbildning och/eller arbete. 
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Organisation 
 

Styrelse 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare. 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har vardera en ordinarie plats 
i styrelsen samt en ersättare. Kommunerna har gemensamt en ordinarie plats i styrelsen och fyra 
ersättare. De fem kommunerna roterar årligen på den ordinarie platsen i styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och de utgör förbundets presidium. 
Presidiet utses ett år i taget. Nytt presidium tillträder 1 april. 

 

Kansli 
Styrelsen har för sin förvaltning en förbundschef och en biträdande förbundschef. Kansliets uppdrag 
är att leda och driva förbundet utifrån fastställda mål och riktlinjer. Förbundet köper tjänster för 
ekonomi- och lönehantering. 

 

Lokala ledningsgrupper (LLG) 
De samverkande parterna har Lokala ledningsgrupper, LLG. Deras uppgift är att med utgångspunkt i 
det lokala arbetet organisera operativ samverkan mellan sig. 

 

BIP-team 
För operativ samverkan mellan parterna med utgångspunkt i enskilda individers behov finns lokala 
BIP-team. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat fyra nyttoperspektiv som styr riktning och 
målsättning. 

 Egen sysselsättning 
 Stegvis förflyttning 
 Ökad livskvalité 
 Samhällsekonomisk nytta 

I dessa fyra nyttoperspektiv avser förbundet att med tillgängliga resurser bidra till största möjliga 
resultat och effekt.  

 Förbundets finansiella mål är att den ekonomiska förvaltningen ska ske  

 utan ekonomiska risktaganden,  
 med god ordning,  
 ett eget kapital som maximalt uppgår till den nivå som fastställs av Nationella Rådet och  
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 då ett eget kapital som överstiger Nationella Rådets rekommendationer ska plan för 
användning av medel upprättas. 

Förbundets verksamhetsmål  

 Lokala ledningsgrupper genomförs med hög närvaro.  
 BIP-team genomförs med hög närvaro. Genomlysningar följs upp med antal, kön och 

hemkommun. 
 Aktiverande insatser följs upp med antal, kön och hemkommun. 
 Samverkansteamet följs upp med antal, kön, hemkommun, tid i insats, andel till arbete, 

andel till studier, andel till fortsatt rehabilitering (särredovisning av fortsatt medicinsk 
rehab/arbetslivsinriktad rehabilitering). 

 Kostnad per deltagare redovisas för aktiverande insatser och Samverkansteamet. 
 Socioekonomisk effekt presenteras genom nyckeltal för individer som går från passivitet till 

arbete. 
 Exakta målsättningar för respektive verksamhet definieras för respektive insats. 

 

Verksamhet 
Verksamhetsidén med samordningsförbund är att möta individer i en komplex situation och att 
mötas mellan samverkande parter. Verksamheten innebär många fysiska möten mellan människor. 
Sedan mars 2020 har vi alla fått möta en ny verklighet genom pandemin, Covid -19. Pandemin har 
ställt krav på verksamheten att minska fysiska möten för att begränsa risken för smittspridning.  

Under 2020 och 2021 har verksamheten arbetat med att minska fysiska möten. Beroende på 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fysiska möten varierat i omfattning. För att möta kravet på 
social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för personal, digitala möten, 
utomhusmöten och vid vissa möten bokat större lokal i syfte att upprätthålla avstånd mellan 
deltagare. Utöver anpassningar i metoder att mötas så har isolering hos vissa deltagare kunnat 
identifieras. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och 
aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt. 

Under hösten 2021 har restriktionerna lättat och verksamheten har försiktigt kunna återgå till fler 
fysiska träffar. Erfarenheterna av pandemin innebär att metoderna för möten nu är mer flexibla än 
tidigare. 

Förbundet har under 2021 bedrivit en verksamhet som förstärkts genom medel från ESF samt ett 
eget kapital, totalt beräknas budgetomslutning till 11,7 mkr. Verksamheten för 2022 behöver 
anpassas till förbundets bidragsnivå om 9 mkr. Förändringen består främst i minskning av personal i 
Samverkansteamet och ett minskat utrymme för aktiverande insatser. 

 

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete 
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och 
samordnade insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en 
komplex livssituation med många aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en 
eller flera av förbundets medlemmar.  

Förbundet prioriterar stöd till individer som främjar hälsa och progression mot arbete. Insatserna ska 
vara för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där 
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hen befinner sig. Insatserna ska för dessa individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och 
prioritering görs till de individer som bedöms ha en lång väg till arbete där samverkande 
myndigheters insatser var för sig bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga vuxna 18-
29 år. Tillgång till insats tar också hänsyn till lokala behov och tidigare fördelning. 

 

Samverkansteamet 
Samverkansteamet är en samordnad insats som finansieras, organiseras, drivs och genomförs av 
förbundet. Teamet har till uppgift att arbeta med individer som varit i kontakt med flera myndigheter 
utan att nå framgång i sin väg mot arbete. 

I syfte att förbereda en samordnad bedömning av vilka insatser en individ är i behov av kan en dialog 
föras i BIP-teamen. I BIP-teamen lyfts individens situation i förhållande till respektive 
myndighetsuppdrag och ansvar upp.  

Under perioden april 2019 till mars 2022 ingår Samverkansteamet i det ESF finansierade projektet 
Respondere som delprojekt Convinere. Det innebär att Samverkansteamets arbete utvecklats till att i 
större utsträckning möta individer med aktivitetsersättning, individer som fått avslag på ansökan om 
aktivitetsersättning eller individer som bedöms kunna få aktivitetsersättning men ännu inte beviljats. 
Inom ramen för projektet har Samverkansteamet stärkts med 2,5 tjänst. Utöver personalförstärkning 
har teamet tagit del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka deltagarnas involvering i 
den egna rehabiliteringen. Kompetensen att möta målgruppen har under projekttiden ökat och 
kvarstår efter projektets slut. Samverkansteamets målgrupp kommer även fortsättningsvis att 
omfatta den målgrupp som tidigare avsåg delprojektet Convinere. 

Mål 
Målsättningen för de individer som blir deltagare i Samverkansteamet är att myndigheter samordnar 
sina insatser med utgångspunkt individens behov, dvs ta bort risken för rundgång, att individen ska 
befinna sig i ett socialt sammanhang och komma i egen försörjning. Individens förmåga att bära och 
hantera sin egen livssituation ska öka. 

För Samverkansteamet ska dessa indikatorer följas upp 

 Antal deltagare: Mål totalt 120 deltagare. 
 Fördelning män och kvinnor: Fördelningen mellan män och kvinnor förväntas hålla sig inom 60/40 

fördelning. Förväntan är en viss övervikt till kvinnor då ohälsan totalt i samhället är högre hos 
kvinnor. 

 Tid i insats: Mål (utgår från 2021) minska tiden i förhållande till 14,4 månader i snitt utslaget 
på samtliga deltagare, 13,3 månader för avslutade deltagare. 

 Andel till arbete/studier: Mål 25-35% 
 Andel till fortsatt rehabilitering: Mål 35-50% 
 Kostnad/deltagare: Mål 50 000 kr/deltagare i genomsnitt 
 Socioekonomisk effekt genom individer som gått till egen försörjning genom arbete. 

 

Resurser 
Samverkansteamet planeras bestå av fyra rehabvägledare, en arbetsterapeut, en hälsoutvecklare och 
en samordnare. Huvudsaklig lokal för verksamheten finns i Kungälv. I övriga kommuner hyrs 
kontorsrum för en ökad tillgänglighet. För övriga kostnader finns kontorsmaterial, personalutveckling 
mm. 

Ekonomisk ram: Totalt 4 833 tkr, varav finansiering genom ESF 258 tkr 
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Aktiverande insatser 
Att ha befunnit sig länge från arbetsmarknaden innebär i många fall att man hamnat i passivitet. 
Aktiverande insatser syftar till att aktivera individer för att på olika sätt bryta isolering, finna nya 
vägar för sin framtid och uppmärksamma sin hälsa.  

För 2022 är budgetomslutningen för aktiverande insatser 250 tkr, 2021 var budgeten 1 220 tkr. För 
att möta den minskade budgetomslutning kommer vissa insatser att minska i omfattning, andra att 
utföras på ett nytt sätt. Den tidigare ambitionen att kunna erbjuda insatser i större omfattning till 
förbundets medlemmar kommer att minska. 

Aktiviteter som planeras under 2022 är: 

 Aktiv – Under 2022 kommer aktiv att utvecklas i syftet att minska kostnaden för insatsen. 
Inriktningen är främst gruppinsatser. 

 Hälsosamtal - Individ erbjuds ett hälsosamtal i syfte att identifiera individuella behov och 
möjligheter för individen att främja sin egen hälsa. Riktar sig i första hand till deltagare i 
Samverkansteamet. 

 Gruppaktiviteter - Personalen anordnar egna gruppaktiviteter för deltagare. Det kan vara 
Hälsoskola, Acceptance Commitment Therapy (ACT) som är en form för samtal i grupp. 

 Samhällsorientering, vägledning mot arbetsliv eller någon annan insats i grupp. Insatserna styrs av 
identifierade behov hos deltagare i Samverkansteamet, tillgänglig kompetens och utrymme att 
genomföra dem. Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet. 

 Skapande inspirerande aktiviteter (SIA) – I grupp får deltagaren möjlighet att ta del av skapande 
insatser, exempelvis måla, musik, smide. 

 Vägledning – i vissa fall kan det vara aktuellt med preparandutbildning i vägledande syfte. En 
inriktning som förbundet arbetat med är spelutvecklingskurs. 

 Arbetsträningsplatser - Ackvireras utifrån individens behov. För individer utan ersättning från 
någon av parterna, alternativt sjukpenning, gör Samordningsförbundet avtal med arbetsgivare. I 
vissa fall erbjuds arbetsgivare ett stöd för handledning. De arbetsgivare Samverkansteamet 
använder sig utav ska uppvisa en vilja och förmåga att ta ett extra stort socialt ansvar. 
 
 

Målgrupp 
Insatserna riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet och i mån av plats för individer 
hos de samverkande parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i 
behov av stöd för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Mål 
Målet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för deltagaren och att individen blir fortsatt 
motiverad till aktivitet, både fysiska och/eller kreativa. Med ökad aktivitet och förbättrad hälsa 
bedöms individen stärkas i sin motivation att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  

 Antal deltagare: Mål 100 deltagarplatser 
 Kostnad/deltagare: Mål 2 500kr/deltagarplats i genomsnitt 

 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
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 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 
Resurser 
Förbundets personal involveras i olika grad kring insatser för att främja individers hälsa. Arbetet 
handlar om att planera, organisera och genomföra aktiviteter för deltagare. Flera insatser involverar 
köp av professionella tjänster. 

Ekonomiska ram: Totalt 250 tkr för aktiverande insatser. 

 

Växtverkstan, Tjörn 
Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. 
Verksamheten bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade 
produkter. Verksamheten utgör en viktig aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för 
Samordningsförbundets målgrupp.  

Målgrupp 
Växtverkstans arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos 
de samverkande parterna. Individerna ska genom insatsen få inblick, erfarenhet och träning i 
anpassad miljö med möjlighet att göra en arbets- och funktionsbedömning. Samordningsförbundet 
finansierar fyra fasta platser per år som är avsatta för deltagare i Samverkansteamet.  

Mål 
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering alternativt reguljärt arbete.  

Resurser 
Samordningsförbundet deltar i styrgrupp samt ger ekonomiskt stöd. 

Ekonomisk ram: 300 tkr 

 

IPS - implementering 
I samverkan mellan kommunerna, Stenungsund och Kungälv, öppenvårdspsykiatrin, planeras IPS-
metoden (Individanpassat stöd till arbete) att implementeras som en tillgänglig metod för att möta 
individer i behov av ett omfattande matchningsstöd. Samordningsförbundet ger stöd till 
implementering av metoden genom medel till erfarenhetsutbyte, utbildning och handledning. 

Målgruppen 
Målgruppen för IPS-arbete är personer med allvarlig psykisk ohälsa så som psykossjukdomar samt 
personer med missbruk. Även personer med diffusa arbetshinder, neuropsykiatriska eller lättare 
intellektuella funktionsnedsättningar eller samsjuklighet kan förekomma.  

Mål 
De samverkande parternas mål är att verksamheterna ska kunna påvisa en god effekt och nytta med 
metoden. Förväntningen är att parterna avsätter medel och resurser för att fortsätta arbeta med 
metoden i den ordinarie verksamheten. 

För IPS-implementering ska följande indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
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 Kommun  
 Ålder 

 

Resurser 
Medel till utbildning och handledning för projektet. 

Ekonomisk ram: 41 tkr 

 

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan 
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en 
ledning och styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan 
medlemmarna på organisatorisk nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete 
inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov av samordnat stöd till individer är och kan vara 
aktuellt.  

Mål 
Stödja för att löpande upprätthålla och utveckla samarbete mellan parterna på olika nivåer inom 
organisationerna.  

Resurser 
Samordningsförbundets förbundschef och biträdande förbundschef är båda involverade i arbetet 
kring ledning, styrning och koordinering. Kostnaden för biträdande förbundschef läggs inom 
området. 

Ekonomisk ram 860 tkr 

 

Lokala ledningsgrupper (LLG) 
För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund 
och Tjörn har bildat ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG 
består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.   

I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att 
genom en samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer 
som är i behov av det. Det sker genom att: 

 Organisera samverkan 
 Stödja samarbeten mellan parternas handläggare 
 Identifiera och röja hinder i samverkan 
 Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet 

 
Mål 
Under 2021 har de lokala ledningsgrupperna arbetat med att synliggöra gruppens uppdrag och syfte. 
De styrkor som lyfts fram i processen är att man arbetar lokalt, fyra parter tillsammans och skapar ett 
värdefullt nätverk. Syftet är att arbeta för individer i behov av samordnat stöd och tillsammans har 
man möjlighet att genomföra insatser för målgruppen. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta 
under 2022.  

 Antal möten: 4-6 möten per lokal ledningsgrupp 
 Närvaro: lägst 70% 
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Resurser 
Samordningsförbundets kansli förbereder och medverkar i ledningsgruppernas träffar. Det finns inga 
fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader uppstår hanteras de inom den ekonomiska 
ramen för övrigt nätverksarbete. 

 

Framtida samverkansstrukturer 
Under 2021 har arbete kring att kartlägga hur samverkan mellan parterna ser ut och vad som särskiljer 
olika samverkan genomförts. Förbundet har lånat in en verksamhetsutvecklare från Försäkringskassan 
under 2021. Uppdraget kommer att pågå till och med 2022-03-31.  

Mål 
Underlag för fortsatt arbete med utveckling av samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska 
området som anses ändamålsenlig och effektiv. 

Resurser 
50% verksamhetsutvecklare till och med 2022-03-31. 

Ekonomisk ram: 125 tkr tkr 

 
BIP-team 
De tidigare handläggarteamen byter namn till BIP-team. Namnbytet beror på att teamet inte endast 
består av handläggare och att namnet därför inte speglar sammansättningen av teamet. Namnet BIP-
team är framtaget utifrån ledorden bereda, informera, progression. Utöver ledorden så ligger BIP-
forskningen som tagits fram i Danmark som grund för teamens framtida utveckling. Främst fokuseras 
vikten av att samordna parallella processer för individen. En faktor som visat sig vara mycket viktig 
för en positiv progression mot arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

En individ i behov av samordnat stöd har en komplex situation runt omkring sig, en situation som 
omfattar flera myndigheter. I ett BIP-team bereder varje part ärendet inför möte mellan parterna 
kring individens situation hos respektive part. Vid mötet informerar parterna varandra om stöd och 
insatser som varit aktuella för individen och vilka handlingsalternativ som står till buds utifrån 
respektive parts ansvarsområde. Syftet är att på det viset samordna processer kring individer så att 
en handlingsplan för progression kan tas fram tillsammans med individen. 

I ett BIP-team deltar handläggare från Arbetsförmedling, kommun (arbetsmarknadsenhet och 
socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från Samordningsförbundet. 
Försäkringskassan har utsedda kontaktpersoner som kontaktas vid behov. 

Det finns tre BIP-team. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för Ale/Kungälv, 
ett för Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö. Samtal om teamens sammansättning pågår och kan 
komma att förändras. 

Målgrupp 
Förbundets ingående parter får tillfälle att inom sig utreda uppdrag och ansvar i syfte att komma 
vidare i en samordnad bedömning för enskilda individer. 

Mål 
En process mellan individ och berörda parter för en samordnad bedömning och planering påbörjas. 
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 Antal möten: 6-10 möten per BIP-team 
 Närvaro: lägst 70% 
 Antal deltagare: Mål 50 genomlysningar/remisser/uppföljningar 

 

Följande indikatorer följs upp  

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Inremitterande part 

 
Resurser 
Samordningsförbundets personal förbereder och medverkar och samordnar BIP-teamets träffar. 
Personalresurs uppgår till 0,7 tjänst. I de fall kostnader utöver personal uppstår hanteras det inom 
ekonomisk ram för övrigt nätverksarbete. 

Ekonomisk ram: 525 tkr 

 

Personliga ombud 
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till 
att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv med 
möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på 
lika villkor. De personliga ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde, fristående från myndigheter 
och vårdgivare. Personliga ombud finns i Ale, Kungälv och Stenungsund. Samordningsförbundet 
stödjer de personliga ombuden genom att delta i deras nätverk och samtidigt göra 
Samordningsförbundets nätverk tillgängligt för de personliga ombuden. LLG Ale/Kungälv fungerar 
som deras styrgrupp.  

Mål 
Personliga ombud är en verksamhet som stärker individens situation och samtidigt avlastar ordinarie 
myndigheter. En utveckling som gör att samtliga kommuner deltar i verksamheten är önskvärd. 

Resurser 
Samordningsförbundets kansli medverkar i gemensamma träffar, förbundets nätverk och struktur är 
tillgängligt för personliga ombud. Det finns inga fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader 
uppstår hanteras de inom den ekonomiska ramen för övrigt nätverksarbete. 

 

Övrigt nätverksarbete 
Samordningsförbundet befinner sig ett sammanhang där många forum har betydelse för den egna 
omvärldsbevakningen men också efterfrågan av Samordningsförbundet. Vilka nätverk som är 
aktuella varierar över tid. Under 2020 har flera nätverk varit vilande som ett resultat av anpassning 
till Covid-19. Här är aktuella nätverk där Samordningsförbundet deltar: 

- Hälsofrämjande nätverk med SIMBA 
- Nationellt nätverk för processledare/biträdande förbundschefer inom samordningsförbund 
- Nätverk för Västra Götlandsregionens rehabkoordinatorer 
- Samordningsförbundens nätverk kring jämställdhetsfrågor, JämS 
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- Lex Heller, arbetsgrupp med biträdande förbundschefer som arbetar med inkommande frågor 
kring samverkansproblem 

- Referensgrupp Framsteget Kungälvs kommun 
- Styrgrupp , Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom 

 

Utöver organiserade nätverk uppsöker förbundet roller och funktioner hos Samordningsförbundets 
parter. Förbundet bidrar till utveckling hos parter genom att exempelvis bidra till att skapa nätverk, 
bidra till konferenser och föreläsningar kring ämnen som är relevanta och aktuella utifrån förbundets 
inriktning. 

Mål 
Målet är att skapa och upprätthålla relationer, hantera gemensamma utmaningar och göra 
omvärldsbevakning kring frågor som berör förbundets verksamhetsområde. 

Resurser 
Det övriga nätverksarbetet utförs av personal i förbundet, ofta kansliet. Förbundet kan bidra med 
kostnader för gemensamma möten, konferens, föreläsare. 

Ekonomisk ram: 200 tkr 

 

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning 
 
Styrelse och kansli 
Förbundet leds av styrelsen. Förbundets kansli består av förbundschef, biträdande förbundschef och 
stöd för uppföljning och viss administration. Lön och ekonomi köps externt. 

Revision utförs av förtroendevalda revisorer från Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun samt 
KPMG som är utsedd av staten. 

Ekonomisk ram: 1 948 tkr 

 

Medlemssamråd 
Förbundets medlemssamråd möts första halvan i mars varje år. Vid mötet samråder parterna om 
förbundets budget för nästkommande år. Mötet 2022 är planerat till 10 mars. 

 

Personal 
Förbundet har från 2020 gått från att enbart ha inlånad personal till att ha totalt fyra anställda. 
Utöver anställda så lånar förbundet in personal från parterna för att genomföra samordnade 
insatser. I vissa fall finansierar förbundet personal hos någon part i syfte att stödja samverkande 
processer.  

Rekrytering 
Under 2021 har en dialog påbörjats om riktlinjer och policy vid rekrytering till förbundet. Beslut 
planeras till våren 2022. 

Arbetsmiljö 
Styrelsen har under 2021 beslutat om ”Plan för arbetsmiljöarbete – Samordningsförbundet Älv & 
Kust”. Planen reglerar de arbetsmiljöuppgifter förbundet utför. 
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Information och kommunikation 
Förbundets information och kommunikation riktar sig till dem som har behov av förbundets 
verksamhet. Det vill säga deltagare i behov av samordnade insatser, de samverkande parternas 
operativa personal samt parternas ledning- och styrning. 

Information och kommunikationsinsatser behöver därför möta tre helt olika perspektiv. Förbundet 
arbetar med hemsida, genom nätverk och sociala medier, med informationsmaterial mm i syfte att 
på ett tydligare sätt och i större omfattning öka medvetenheten om förbundets möjligheter. Samtliga 
involverade i förbundets olika verksamhetsdelar är viktiga resurser i kommunikationen. 

Förbundets styrelse, lokala ledningsgrupper och BIP-team är centrala för information som behöver 
spridas ut i organisationerna. Förbundets styrelse, tillsammans med kansli, har kontinuerligt träffar 
med parternas politiska ledning. 

 

Jämställdhetsintegrering 
Förbundet har 2019 tagit fram en jämställdhetsplan. Den tar upp jämnare könsfördelning mellan 
män och kvinnor bland förbundets personal, ett informationsmaterial som är jämställt, aktiva 
dialoger i det operativa arbetet om genusperspektivets betydelse, jämställda beslut i styrelsearbetet 
och kontinuerlig kompetenspåfyllnad. 

Under 2021 har förbundet gått med i det nationella projekt kring våld i nära relationer som 
samordnas av Nationella Nätverket för Samordningsförbund på uppdrag av regeringen. I varje ny 
deltagarkontakt ställs frågor till deltagaren utifrån ett framtaget enkätformulär. Enkäterna 
sammanställs av NNS och redovisas till regeringen. Förbundet fortsätter under 2022 med 
frågeformulär kring våld i nära relationer. 

 
Suicidprevention 
Förbundet har under 2022 kompetensutvecklat personal i syfte att utveckla kompetens i att kunna 
arbeta preventivt kring suicidal problematik. Under 2022 kommer förbundets medlemmar att 
erbjudas utbildningsinsats genom förbundet. 

 

Kartläggning - statistik 
Sedan 2016 har förbundet bekostat ett statistiskt underlag från GR FoU av förbundets ingående 
medlemmar. Syftet är att parterna ska erbjudas ett gemensamt underlag för analys genom att 
identifiera gemensamma utmaningar och målgrupper. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Insatser för deltagare följs upp genom SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom 
rehabiliteringsområdet. I SUS kan uppföljning ske genom pinnstatistik eller enkät vid in och 
utskrivning med fler variabler kring individens situation. Förbundet använder enkäten i SUS för 
deltagare i Samverkansteamet. Övriga insatser följs upp i enlighet med vad som uttrycks inom varje 
område i den här verksamhetsplanen och dessa blir pinnstatistik i SUS. 

Förbundet har genomfört flera utvärderingar de sista åren. Under 2020 har utvärderingar på 
förbundets samhällsekonomiska bidrag gjorts samt utvärdering av arbetet i lokala ledningsgrupper 
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och förbundets organisering. Det ESF-projekt, Respondere, som förbundet är projektägare för 
genomför utvärderingar som ger förbundet kunskap kring den egna verksamheten. 

Under 2022 planeras inte för ytterligare externt upphandlade utvärderingar. Fokus är att ha en god 
struktur för den egna uppföljningen. Förbundet behöver vidare hantera den kunskap som tidigare 
utvärderingar gett.  

 

ESF-projekt – Respondere 
Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare för ESF-projektet Respondere. Projektet sker i 
samverkan med Samordningsförbunden Insjöriket och Göteborg. Målgruppen är kvinnor och män 
som står långt från arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning och som befinner sig i 
övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet pågår under perioden april 2019 till mars 2022. 

Älv & Kust bedriver inom Respondere delprojektet Convinere. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16 
– 29 år och som uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE 
men ännu inte har beviljats AE. Genomförandet utgår från förbundets Samverkansteam. Teamet har 
förstärkts med 2,5 tjänst. Genom projektet ges kompetensutveckling i syfte att utveckla arbetssätt 
och metoder. 

Ekonomi 
Projektets totala omfattning är 33 131 tkr för projektperioden i sin helhet. ESF står för 15 565 tkr. 
Den kontanta ersättningen från projektägaren (egen medfinansiering) uppgår till 3 350 tkr. 

För 2022 budgeteras 1 024 tkr i stöd från ESF för projektet i sin helhet. Utav dessa medel tillfaller 225 
tkr Älv & Kust för genomförandet av delprojekt Conviere. 

Som projektägare hanteras projektets ekonomi i sin helhet inom förbundet. Det betyder att 
förbundets ekonomiska omfattning, resultat och balans påverkas. 

 

SUS-stöd 
Det nationella processtödet för SUS organiseras genom förbundet. Processtödjaren har 50% 
tjänstgöring för det nationella uppdraget. Det nationella uppdraget innebär att genomföra 
grundutbildningar inom SUS till förbund över hela landet. 25% tjänstgöring utgår från 10 förbund 
som vill ha extra stöd med att ta fram data till års- och delårsrapporter samt användarstöd i 
vardagen. 

Ekonomi 
Ekonomisk ram 480 tkr. 

 
Utvecklingsarbete 
BIP 
Vid förbundets dialog kring verksamhetsplanering 2021-05-21 lyftes BIP-forskningen upp. Den egna 
verksamheten speglades utifrån de 11 indikatorer som forskningen lyfter fram som viktiga för att nå 
progression till arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samordningsförbundet i 
Halland är pionjärer i Sverige med att införa de insikter som BIP-forskningen ger. 
Samordningsförbund runt om i landet har visat stort intresse för forskningen och att arbeta i enlighet 
med forskningens insikter. Samordningsförbundet Älv & Kust kommer att utveckla sin verksamhet i 
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linje med de insikter som BIP-forskningen framhåller. Främst lyfts tre perspektiv fram, parallella 
processer, kontinuitet med handläggare och handläggarens tro på individen. 

ESF-projekt 
Det förbundsgemensamma ESF-projektet, Respondere, avslutas 2021-03-31. Under 2021 har dialog 
påbörjats mellan flera förbund med ambition att se om man tillsammans ska ansöka om medel från 
ESF för kommande programperiod. Innehållet i den projektidé som hittills är framtagen är att 
tillsammans utvecklas inom BIP-forskningen, medarbetarens roll som gränsgångare samt ledning och 
styrning i samverkan. Insatser till deltagare sker lokalt inom respektive förbund. 

Behovsanalys 
Under 2021 har förbundet arbetat tillsammans med NNS för att synliggöra funktionsnedsattas 
situation på arbetsmarknaden. Det som framkommit är att gruppen inte identifieras i den 
utsträckning som de är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Första steget är att synliggöra 
behoven. I arbete med personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga visar 
forskningsöversikter att samverkan är en avgörande faktor för att lyckas. Under 2022 är ambitionen 
att fortsätta belysa situationen och, om möjlighet finns, ansöka om externa medel för riktade 
satsningar. 

Utökade medel 
Inför 2022 har en dialog om utökade medel förts med förbundets medlemmar. Medlemmarnas 
inställning till en utökning skiljde sig åt och någon utökning av medel kunde inte ske för 2022 års 
verksamhet. Förbundet kommer att fortsätta arbeta för möjlighet till utökade medel, både genom 
utökat bidrag och möjlig extern finansiering genom projektmedel. 

Stärka samverkan 
Samordningsförbundens roll är att stärka samverkan mellan medlemmarna. I vissa delar inom 
medlemmarnas organisationer är den rollen otydlig vilket riskerar att skapa ifrågasättande och 
minskad legitimitet. Förbundet kommer under 2022 arbeta för att stärka samverkan på fler nivåer 
inom respektive medlemmars organisationer. 

 

Riskanalys 
I skrivande stund har restriktioner som ett resultat av Covid -19 lyfts och verksamheten börjat återgå 
till fler fysiska möten. Arbetsplatsen är öppen för personal. Kommer en ny våg, och med den 
återupptagna restriktioner, kan tidigare arbetssätt för ökad social distansering behöva återupptas.  

 

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete 
ESF-projekt 
Förbundet har varit projektägare för det förbundsgemensamma ESF-projektet Respondere 
tillsammans med Samordningsförbunden Insjöriket och Finsam Göteborg. Som projektägare har man 
juridiskt och ekonomiskt ansvar för projektet. Projektet är i sin avslutsfas. Både resultat av 
verksamheten, ESF:s granskning av förvaltning och ekonomi ser ut att falla väl ut. Några risker i 
nuläget kan inte identifieras. 

Samverkansteamet 
Samverkansteamet har stärkts under närmare tre år med personal finansierade genom ESF-medel 
och eget kapital. Under 2022 kommer teamet att bestå av fyra medarbetare färre än under 2021. 
Verksamhetens omfattning kommer att minskas så att balans mellan krav och resurser kan uppnås. 
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Antal deltagare som kan tas emot kommer att minska. Det kan leda till missnöje hos inremitterande 
parter som inte får ta del av insatsen för deras deltagare i samma omfattning som tidigare.  

Aktiverande insatser 
Under projektperioden med Respondere har aktiverande insatser utvecklats till att både kunna 
omfatta många fler deltagare samt erbjuda en stor bredd av insatser. Både utbud och omfattning 
kommer att minska med en betydligt mindre budget. Utbudet till deltagare kommer att minska för 
Samverkansteamets deltagare vilket riskerar att försvåra att finna individuellt lustfyllda och 
motiverande steg för att öka sin förmåga att ta sig an en arbetslivsinriktad rehabilitering. Tidigare har 
även medlemmarnas organisationer kunnat remittera till insatserna, en möjlighet som kommer att 
minska betydligt. Det riskerar att leda till missnöje hos inremmiterande parter. 

Rekrytering av personal 
Under 2021 har förbundet haft en stabil personalgrupp. Samtidigt har förbundet under året anställt 
två personal som tidigare lånats in då inlåning inte längre varit möjlig. Inlåning har från de statliga 
parterna under några år blivit allt svårare. Vid vissa inlåningar ser vi också en tendens till att 
kostnaderna ökar för overhead. Tidigare syn vid utlåning av personal var att det är en del i att 
samverka och kostnaden som fakturerades var nettot för den enskilda medarbetaren. Under senare 
år visar uppgörelserna att det förväntas ett visst överskott vid utlåning. Utvecklingen minskar 
förbundets resurser för samverkande insatser. Står inte samtliga parters personal till förfogande för 
att lånas in minskas också bredden i kompetens i samverkande team. 

 

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan 
Lokala ledningsgrupper 
De lokala ledningsgrupperna har en viktig funktion för att lösa ut hinder och utveckla samverkan 
mellan parterna i den operativa verksamheten. Samtidigt är önskemål och krav på samverkan 
omfattande. Det riskerar att skapa en konkurrens mellan olika arenor för samverkan och därmed 
minska närvaro och engagemang i de lokala ledningsgrupperna. Samordningsförbundet arbetar aktivt 
för att samordna olika arenor för samverkan och finnas med som ett stöd för de samverkande 
parterna i deras arbeta att utveckla en effektiv samverkan. De lokala ledningsgrupperna är en viktig 
plattform för att hantera de risker som nämns ovan inom områden för samordnat stöd till individer. 

BIP-team 
Inför 2022 kommer kommun, vård och Arbetsförmedling att finnas representerade i BIP-teamen, 
Försäkringskassan kommer att finnas tillgänglig genom kontaktpersoner. Det innebär att en part 
kommer att saknas i den direkta och samtidiga dialogen mellan parterna. Det betyder att en viktig del 
i samordningen kring individens situation saknas. Konsekvensen av detta kommer att följas under 
året. 

Skälet till Försäkringskassans ställningstagande är att de anser att individens närvaro i teamets möten 
krävs för deras deltagande.  

Nätverksarbete 
Det nätverksarbete som förbundet deltar i har i många fall avstannat helt eller skett i betydligt 
mindre utsträckning under pandemin. Det gör att flera utvecklingsområden fått stå tillbaka under 
2020-2021. Under 2022 behöver olika nätverk åter komma i gång och vissa utvecklas. 
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Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning 
Ekonomi 
Förbundet minskar sin budgetomfattning från ca 11,7 mkr 2021 till 9 mkr 2022. Orsaken är att eget 
kapital nu har använts vilket har varit ett stöd för att utveckla samverkan och möjliggöra stöd till vissa 
punktinsatser. Utöver eget kapital kommer det förbundsgemensamma ESF-projektet Respondere att 
avslutas. Med minskade medel minskar förmågan att ge finansiellt stöd till utvecklad samverkan och 
insatser riktade till förbundets målgrupper.  

Målgruppen i behov av samordnat stöd är bred. Hur omfattande är oklart. Förbundet behöver arbeta 
med behovsanalys. Målgrupper i behov samordnat stöd behöver synliggöras och brister i förmåga 
och resurser att möta behov hos dessa målgrupper identifieras. 

Med fördjupade behovsanalyser förväntas argument för utökade resurser stärkas, både vid 
ansökningar om projektmedel och vid dialog med medlemmarna om utökat bidrag. 

Strategisk utveckling 
Förbundet har pekat ut ett antal utvecklingsområden, både inom samverkan mellan parterna och hur 
man önskar se en utveckling av insatser i riktning mot BIP-forskningens insikter. Samtidigt är framtida 
utvecklingsarbete beroende av en väl fungerande dialog mellan förbundets medlemmar och till viss 
del av resursförstärkning. Dialog mellan parter är beroende av deras förmåga att prioritera 
samverkan. Samverkan påverkas ofta av hur respektive organisations inre liv fungerar, stora 
förändringar tenderar att minska förmågan till samverkan.  

Utökade medel, alternativt projektmedel, är beroende av att förbundets verksamhet möter de 
önskemål som finns hos de som kan tilldela medel. Det är därför viktig att fortsätta förbundets 
arbete med behovsanalyser och synliggöra de målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och 
är i behov av ett samordnat stöd. 

 
  



 

- 19 - 
  

Budgetsammanställning med plan 2022-2024 
 

 Budget 
2022 (tkr) 

Budget 
2023 (tkr) 

Budget 
2024 (tkr) 

Finansiell ram 9 032  9 032  9 032  
ESF – medel  1 024  0  0  
SUS-resurs 480  490  500  
Summa inkomster 10 536  9 522  9 532  

Samordnat stöd riktat till individ – samarbete    
Samverkansteamet - Personal finansiering Älv & Kust -3 875  -4 015  -4 095  
Samverkansteamet - Personal finansiering ESF -258  0  0  
Samverkansteamet – Lokaler -490  -500  -510  
Samverkansteamet – Övr, p-utv., mtrl, teknik, försäkringar, städ etc -210  -150  -150  
Aktiverande insatser -250  -250  -250  
Växtverkstan, Tjörn -300  -300  -300  
IPS-implementering -41  -42  0  
Summa samordnat stöd -5 424  -5 257  -5 305  

Ledning, styrning och koordinering – samverkan    
Biträdande förbundschef -860  -880  -900  
Framtida samverkansstruktur -125  0  0  
BIP-team, personal -525  -535  -545  
Övrigt nätverksarbete -200  -200  -200  
Summa samverkan -1 710  -1 615  -1 645  

Resursfördelning – samordning    
Styrelse -256  -300  -260  
Förbundschef -1 000  -1 020  -1 040  
Revision -65  -65  -65  
Administratör, uppföljning SUS -615  -628  -640  
Lön, ekonomihantering, hemsida -190  -200  -210  
Lokal -92  -100  -110  
Övrigt, medlemsavg., kontorsmtrl, teknik, info etc -160  -165  -170  
Kartläggning, statistik -50  -50  -50  
Utvärdering 0  0  0  
Summa samordning -2 428  -2 528  -2 545  

Utrymme innovativa insatser 0  0  0  
Inkomst till förbundets verksamhet från Respondere ESF 225  0  0  
Summa kostnader SOF Älv & Kust (exkl. stöd från ESF) -9 337  -9 400  -9 495  
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ESF-projekt Respondere    
Gemensamt, aktiviteter -1 264  0  0  
Gemensamt, personal -310  0  0  
Göteborg, personal -267  0  0  
Insjöriket, personal -367  0  0  
Älv & Kust, personal -225  0  0  
Summa Respondere -2 433  0  0  

 

Summering med förväntad ekonomisk utveckling 2022-2024 
 

Summa kostnader -11 770  -9 400  -9 495  
Resultat -1 234  122  37  
Ingående eget kapital 2 062  828  950  
Utgående eget kapital 828  950  987  

 

 

Kommentarer till förbundets ekonomiska utveckling för perioden 2022-2024 
Utifrån Nationella Rådets rekommendationer 2013-10-02 är 1 700 tkr ett rimligt eget kapital för den 
storlek på förbund som Älv & Kust är. Förbundet gick in i 2020 med ett eget kapital om 2 790 tkr. 
Prognosen för utgången av 2021 är 2 062 tkr. Utav det beräknas ca 1 362 tkr tillhöra det 
förbundsgemensamma projektet Respondere. Tillgängligt eget kapital för Samordningsförbundet 
beräknas till 700 tkr vid utgången av 2021. 

Förbundets planering av verksamheten för 2021 var mycket offensiv. Insatser riktade till deltagare 
planerades med utökning både i Samverkansteamets arbete, aktiviteter för deltagare och stöd för att 
utveckla lokal samverkan. Resurser för att genomföra planeringen har funnits på plats och planerad 
verksamhet har i huvudsak genomförts. 

I den planering som görs för perioden 2022-2024 ligger en budgetomslutning som omfattar den 
bidragsnivå förbundet har idag. I styrelsens dialoger om lämplig nivå av eget kapital har nivå om ca 1 
000 tkr bedömts som rimlig för att skapa ekonomisk stabilitet. 

Under 2022 anpassas verksamheten till en budgetomslutning som motsvarar förbundets bidragsnivå. 
Det innebär en minskning av personal samt möjlighet till köp av aktiverande insatser. 

Under 2021 har dialog genomförts med förbundets medlemmar i syfte att erhålla ett utökat bidrag. 
Dialog mellan flera samordningsförbund förs i syfte att se framtida möjligheter att utveckla 
verksamhet med stöd av ESF. Dialogen kommer att fortsätta under 2022. 
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Skrivelse till kommunstyrelsen

Prioritera rätt - välj välfärden

Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras stora
resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt och se till att
pengarna gör nytta.

De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på alltför
många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner sammanlagt 50
miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa arbetsförhållanden. Tiden
räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. Resultatet: färre välfärdsarbetare ska
göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. Så är det också i vår kommun. Det kräver bot
och bättring från kommunens politiker.

I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen att göra
rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en åtgärdsplan för
kommunstyrelsen att ta ställning till:

- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder – är
det redan beslutat ska det också fungera i praktiken.
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv
och fritid.
- Höj bemanningen så får vi en jämnare arbetsbelastning med bättre scheman som ger utrymme för
återhämtning och fler skulle få tryggare anställningar.
- Satsa ordentligt på riktig utbildning för välfärdsarbetarna för att höja kvaliteten
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder som
ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa fruktkorgen, dra in
gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt upphöra.

Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte finns.
Efter riksdagens beslut finns det nämligen pengar. Det är nu upp till er i kommunstyrelsen att prioritera.

Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.

Hämta Outlook för Android
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-12-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu Scandinavia, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 139. Plan och detaljbudget för GR 2022 

Diarienummer: 2021-00217 

Beslut 

Föreliggande plan och detaljbudget för GR 2022 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2022 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av 

ett antal fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig 

uppföljning samt avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god 

ekonomisk hushållning och detaljbudget.    

GR lägger en budget som är ekonomisk balans för 2022. Förväntat resultat i 

enlighet med GR:s riktlinjer kring God ekonomisk hushållning är +750 tkr. 

Detaljbudgeten omhändertar tidigare beslut kring en reducerad årsavgift inför 

det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2022 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsfullmäktige – ärende 12 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-13, Diarienummer: 2021-00217 

Datum: åååå-mm-dd  

Plan och detaljbudget för GR 
2022 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 

2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2022 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex 

långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i 

det regionala arbetet. Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund för 

avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Planen beskriver inte 

allt som görs inom GR under året utan fokuserar på de insatser som särskilt ska 

följas upp. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden 

för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutnings-

vis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk hushållning och 

detaljbudget. Fokusområdena har beretts i förbundsstyrelsens politiska 

styrgrupper.  

Översyn och värdering av nuvarande transfereringar samt 

resultatbudget 2022 

GR:s transfererar årligen medel till ett antal regionala organisationer. I det 

årliga detaljbudgetarbetet görs alltid en översyn och värdering av nuvarande 

transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala 

uppdrag och medlemsnyttan för GR:s kommuner. Detta arbete ligger sedan till 

grund för hur och till vem bidragen ska fördelas kommande år, vilket framgår i 

detaljbudgeten. Vad som skiljer sig gentemot 2021 är att bidragen till ARC, 

Reväst och ISGR upphör som en konsekvens av sänkt årsavgift. 

GR lägger en budget som är ekonomisk balans för 2022. Förväntat resultat i 

enlighet med GR:s riktlinjer kring God ekonomisk hushållning är +750 tkr. 

Detaljbudgeten omhändertar tidigare beslut kring en reducerad årsavgift inför 

det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2022 
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Förbundsstyrelsens presidium – ärende 2 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-13, Diarienummer: 2021-00217 

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson 

Ekonomichef 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2021-11-19, kl. 9.00-11.41
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 324. Plan och detaljbudget för GR 2022
Diarienummer: 2021-00217

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 
2022. 

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2022 har tagits fram. Planen är 
framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 
förbundsfullmäktige i juni 2019. Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund 
för avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Fokusområdena 
har beretts i förbundsstyrelsens politiska styrgrupper. 

GR lägger en budget som är ekonomisk balans för 2022. Förväntat resultat i 
enlighet med GR:s riktlinjer kring God ekonomisk hushållning är +750 tkr. 
Detaljbudgeten omhändertar tidigare beslut kring en reducerad årsavgift inför 
det kommande året.

Beslutsunderlag

Plan och detaljbudget för GR 2022.
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Den här planen beskriver vilka delar av Göteborgsregionens (GR) verksamhet som 
särskilt ska följas upp under 2022. Utgångspunkten är de utmaningar som har 
definierats i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Ett syfte med uppföljningen är att underlätta för beslutsfattare att få insyn i GR:s verksamhet. 
Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att analysera aktiviteters kvalitet och resultat ska-
par vi ett underlag för lärande som leder till utveckling.

Under 2022 ska 12 fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusområdena är 
kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. I vissa fall är ett fokus-
område relevant för att möta flera av utmaningarna.

Under 2022 kommer GR att driva och genomföra många processer och aktiviteter som utgår 
från uppdraget såsom det är beskrivet i förbundsordningen. Det handlar till exempel om att 
skapa mötesarenor, erbjuda kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt tillsammans 
med kommunerna. Det handlar också om myndighetsutövande i form av den regionala gym-
nasieantagningen. Många av dessa aktiviteter är en del av en löpande verksamhet och kommer 
inte att redogöras för här.

Stöd till kommunerna utifrån effekterna av pandemin
Under år 2022 kommer GR särskilt att fokusera på insatser för att stödja kommunerna utifrån 
de behov som pandemin har medfört. Samtliga verksamheter i kommunerna har påverkats av 
pandemin och kommer att behöva hantera dess effekter under lång tid framöver. Under pan-
demin har GR stöttat medlemskommunerna kopplat till exempelvis kompetensförsörjning, 
digitalisering samt vård och omsorg. 

Det har bland annat gällt den utmanande situationen att tillgodose elevers rätt till utbild-
ning i ett läge där undervisning har behövt genomföras digitalt på distans i stora delar av 
utbildningsväsendet. Det har även handlat om stöd i att kunna erbjuda eleverna digitala alter-
nativ i ett läge där många skolor avbrutit sin prao- eller apl-verksamhet och arbetsplatser har 
haft stora svårigheter att erbjuda platser. De erfarenheter och lärdomar som GR har gjort till-
sammans med skolhuvudmännen under pandemin bör tas vidare och användas i det fortsatta 
arbetet med att hantera pandemins effekter och konsekvenser. Därutöver bör GR kartlägga 
skolhuvudmännens fortsatta behov av samordning, insatser och åtgärder. 

Specifika insatser under året:
• Följa kommunernas behov inom utbildningsområdet och utifrån detta stötta genom att 

genomföra insatser i samverkan med kommunerna samt driva processer kring behov av 
insatser och regeländringar på nationell nivå till följd av pandemins konsekvenser.

• I samverkan med kommunerna följa eventuella konsekvenser av pandemin i form av 
utbildningstapp och kvarvarande effekter till följd av social isolering som en konsekvens av 
distansundervisning.

• Stöd till kommunernas förnyade arbete med olika områden som inte har kunnat genomför-
as fullt ut under pandemin såsom studie- och yrkesvägledning och prao/apl.

• Fortsatt spridning av kunskap kring distansundervisning.
• Fortsatt utveckling av nya digitala koncept och samarbeten för prao och andra former av 

praktik samt skola-arbetslivsaktiviteter. 
• Ta fram regional jämförande statistik över behörighet/obehörighet samt betygsmedelvärde 

för att se eventuell påverkan av pandemin. 
• I samverkan med externa aktörer stötta kommunerna i arbetet med att motverka ung-

domsarbetslösheten i regionen, vilken förvärrats under pandemin. 

Inledning
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Pandemins konsekvenser för barn och ungas livssituation fångas även delvis genom den 
ungdomsenkätsundersökning som görs varje år i nio kommuner (LUPP). Här kan man bland 
annat se att den psykiska ohälsan har ökat under pandemin och att särskilt drabbade är ung-
domar från redan utsatta miljöer. Specifika insatser under året: 

• Utveckla kunskap om pandemins påverkan på barn och unga. GR deltar i en ansökan till-
sammans med Barcelona, Arad och Riga under ledning av ESN (European Social Network) 
inom ramen för det nya EU-programmet CERV. Om medel beviljas kommer fokus vara att 
utveckla modeller och metoder för att stärka barns delaktighet inom socialtjänsten utifrån 
pandemins konsekvenser. 

• Utifrån kommunernas erfarenheter och insamlade fakta finns fortsatt behov av samord-
ning och insatser under 2022, vilka kommer att utformas i nära dialog med strategiska 
chefsnätverk. 

Under pandemin blev många friställda och arbetslösheten ökade drastiskt med anledning av 
att flera branscher fick minska eller avveckla sin verksamhet. Trots att branscherna nu börjar 
återhämta sig och många tidigare arbetslösa är åter i arbete eller studier, är arbetslösheten 
fortfarande hög bland grupperna ungdomar, nyanlända och personer som står längre ifrån 
arbetsmarknaden. Olika typer av samarbeten lokalt, regionalt och nationellt har därför startat 
för att ge dessa grupper av invånare större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Speci-
fika insatser under året: 

• I samverkan med externa aktörer stötta kommunerna i arbetet med att motverka ung-
domsarbetslösheten i regionen, vilken förvärrats under pandemin.

• Fortsätta att utveckla arbetet i samverkan med kommunerna, arbetsförmedlingen och 
privata leverantörer. Detta beskrivs närmare under fokusområdena Stödja kommunerna 
i omställningen av arbetsmarknadspolitiken samt Stödja kommunernas arbete för att 
motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet. 

Pandemin har medfört att samverkan mellan huvudmännen i regionen och kommunerna i 
länet stärkts. Allt från bland annat vaccinationssamordning till att säkra skyddsutrustning och 
implementera gemensamma rutiner har resulterat i bättre resultat och kvalitet för våra invå-
nare. Specifika insatser under året: 

• Utifrån erfarenheter under pandemin i god samverkan mellan kommuner och regionen 
stödja det fortsatta arbetet runt vårdens medarbetare och införandet av Nära vård. 
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12 fokusområden
Under 2022 ska 12 fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokus
områdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 20202023. 

Utmaning: Fysisk planering
Profilera storstadsregionen
Storstadsregionen har särskilda utmaningar och möjligheter. GR har en viktig roll som stor-
stadsregionens röst i frågor som rör samhällsplanering och infrastruktur. Mål och strategido-
kumentet ”Hållbar tillväxt” innehåller mål och strategier med fokus på regional struktur och 
tillväxt. Specifika insatser under året:

• Ta fram underlag för uppföljning av Hållbar tillväxt. 
• Ta fram kunskapsunderlag av betydelse för storstadsregionens fysiska miljö med fokus på 

att kunna möta och stimulera tillväxten på ett optimalt sätt. 
• Kunskapsunderlaget ska stötta såväl kommunal som regional samhällsplanering samt ska-

pa beredskap för olika scenarier inom samhällsutvecklingen. 

Ett effektivt kollektivt resande är av central betydelse för storstadsregionens utveckling. 
 Göteborg, Mölndal och Partille har gemensamt tagit fram mål- och strategidokumentet ”Mål-
bild koll 2035” som beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet ska 
utvecklas. Specifika insatser under året:

• Initiera och driva frågan om att motsvarande process ska genomföras för hela storstadsre-
gionen. 

Utmaning: Utbildning och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv
Matchning av kompetens är fortsatt en stor utmaning för regionens arbetsliv, inte minst på 
grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden är inne i där arbetsuppgifter föränd-
ras och nya kompetenser efterfrågas. 

Inom många branscher och inom välfärdssektorn saknas personal med formell kompetens. 
Kommunerna är den största arbetsgivaren i Göteborgsregionen med drygt 72 000 årsarbetare. 
Till detta kommer välfärdspersonal anställd hos privata utförare. För att fortsatt kunna levere-
ra välfärd av hög kvalitet behöver kommunerna både kunna attrahera nya medarbetare samt 
behålla och utveckla personal.

Med start 2019 har GR växlat upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling; fler arenor och samverkansplattformar har tillkommit för att främja kommu-
nernas och näringslivets kompetensförsörjning. Strategiska satsningar fortsätter under 2022 
i samverkan med kommuner och relevanta aktörer för att stärka regionens förutsättningar på 
området. 

Även under 2022 inriktas arbetet med kompetensförsörjning inom offentlig sektor på 
äldreomsorg, förskola och grundskola. Att andelen äldre ökar samtidigt som andelen i arbets-
för ålder minskar gör kompetensförsörjning inom välfärdsyrken till en central och angelägen 
utmaning. Den största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. För 
att klara detta behöver kommunerna fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens och kommunerna behöver ses som attraktiva arbetsgivare. Under 2022 
fortsätter arbetet med att utveckla branschråd för äldreomsorg med fokus på strategisk kom-
petensförsörjning av baspersonal. GR fortsätter också att samordna den nationella satsningen 
Äldreomsorgslyftet, som hittills gett goda resultat. Inom ramen för arbetet med nära vård 
fortsätter olika aktiviteter för att rekrytera, utveckla och behålla personal inom den kommuna-
la hälso- och sjukvården. 
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Specifika insatser under året:
• Fortsatt samordning av den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet, under förutsättning 

att finansiering säkras. 
• Fortsatt utveckling av branschrådet för äldreomsorg.
• Utveckling av en digital lärplattform för kompetensutveckling av befintlig personal samt 

att undersöka förutsättningar för karriärutvecklingsmodeller för legitimerad personal och 
möjligheterna till att samordna expertkompetens mellan kommunerna. 

• Fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för ett branschråd för funktionsstöd, 
med utgångspunkt i det gemensamma arbetet kring titulatur och utbildningskrav som är 
etablerat sedan tidigare. 

• Arbeta för att utveckla Yrkesresan för äldreomsorg och LSS (myndighet och verkställighet) 
samt missbruk och beroende. Ett nationellt arbete som leds av SKR. GR behöver arbeta 
proaktivt på nationell nivå för att säkerställa att kommunernas behov tillgodoses i den 
nationella utvecklingen framöver.

GR kommer under året att verka för en utveckling av utbildningssystemet för att stärka möj-
ligheter till livslångt lärande för regionens invånare. Insatser kommer att göras för att säkra 
kompetensförsörjningen hos regionens kommuner. När det gäller näringslivet sker mycket av 
arbetet inom ramen för Kompetensnavet. Specifika insatser under året:

• Fortsatt etablering av Kompetensnavet som en nationellt ledande modell för kompetens-
omställning.

• Säkra återcertifieringen av VO-college.
• Vidareutveckling av Gymnasiedagarna & Future Skills som en mötesplats för att bidra till 

att framtidsrusta våra elever och stödja både skola och arbetsliv genom att bygga kvalitets-
säker information och engagemang kring gymnasievalet.

• Fortsatt utveckling av insatser som rör skolans kompetensförsörjning genom branschråden 
för förskola och grundskola.

Regionens invånare har tillgång till ett brett utbildningsutbud inom gymnasieskola och kom-
munal vuxenutbildning som kan ge den kompetens som behövs i ett framtida arbetsliv. Under 
året gör GR insatser i syfte att utgöra en relevant partner i kommunernas arbete med utbud 
och dimensionering av gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbildningsutbud. Specifika 
insatser under året:

• Följa upp inriktningsbeslutet från nätverken för vuxenutbildning respektive utbildnings-
chefer gällande vuxenutbildningssamverkan 2022: Att bredda utbildningspaletten inom 
vår regionala samverkan, så att även omstartsutbildningar/påbyggnadsutbildningar, 
distansutbildningar, jobbspår samt nya typer av språkstödsutbildningar ska kunna er-
bjudas.
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• Revidering av samverkansavtal för gymnasieskola inom Göteborgsregionen.
• Fortsatt vidareutveckling av branschspecifika och övergripande kompetensråd kopplat till 

utbudsplanering inom gymnasiet och yrkesvuxutbildning samt att öka attraktionskraften 
inom samtliga åtta branschspecifika kompetensråd.

Fullföljda studier för alla elever
Att arbeta främjande och förebyggande är avgörande för att alla elever i alla skolformer ska ges 
möjlighet att erhålla en gymnasieexamen eller etablera sig på arbetsmarknaden. En erhållen 
gymnasieexamen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska utanförskap i samhäl-
let. Sedan 2011 har GR i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet 
kring att bedriva skolutvecklingsprocesser för att fler elever ska fullfölja sina studier och har 
idag nationellt ledande kunskap på området. Under året fortsätter insatserna i syfte att ge stöd 
till skolhuvudmännen i deras arbete med fullföljda studier för alla elever. Specifika insatser 
under året:

• Etablera ett regionalt kunskapscentrum kring fullföljda studier.
• Genomförande av projektet InVux.
• Genomföra insatser där samverkan står i fokus för att få fler elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) att fullfölja sina studier samt stärka skolpersonals förutsätt-
ningar och kompetens att möta elever som riskerar att inte fullfölja sina studier.

• Utforska möjligheten till utveckling av övergångsinformation i antagningssystemet Indra, 
vilket ger bättre förutsättningar för säkra övergångar för elev vid byte från grundskola till 
gymnasieskola. 

Utmaning: Näringslivsutveckling
Mark för näringsliv
Under 2021 har en regional bild över näringslivsmark tagits fram. Den mark som kommu-
nerna har avsatt för näringslivsutveckling räcker inte för de förväntade regionala behoven. 
Specifika insatser under året:

• Tillsammans med BRG fokusera på att ta fram mark där den regionala lokaliseringen 
matchas med verksamhetsspecifika behov. 

Under 2022 är även kompetensförsörjning i fokus för GR:s arbete med näringslivsutveckling. 
Se fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv på sidan 5.

Utmaning: Digital transformation
Förskolans och skolans digitalisering
Digitaliseringen skär genom alla skikt i samhället, och den digitala transformationen innebär 
att vi kan arbeta och verka på sätt som tidigare inte varit möjliga. Helt nya förutsättningar 
skapas för hur verksamhet kan bedrivas oavsett vilket område vi verkar i.

Inom förskola och skola utgör Skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi en samlad 
vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitalise-
ringens möjligheter. GR erbjuder insatser kopplat till implementeringen av de reviderade 
läroplanerna liksom det vidare arbetet med förskolans och skolans digitalisering. Som ett led 
i den digitala transformationen pågår också ett utvecklingsarbete kring olika systemstöd som 
syftar till att underlätta kommunernas arbete. Med moderna systemstöd och den nationella 
digitaliseringsstrategins tre fokusområden skapas helt nya förutsättningar för undervisning, 
lärande och kunskapsutveckling. Under år 2022 föreslås särskild uppföljning av arbetet med 
att bidra till kommunernas insatser kopplat till förskolans och skolans digitalisering och elev-
ernas kunskapsutveckling. Specifika insatser under året:

• Fortsatt utvecklingsarbete och förvaltning kring olika systemstöd som syftar till att under-
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lätta kommunernas arbete, med särskilt fokus på digital licenshantering och modernisering 
av antagningssystemet Indra.

• Utveckling av nya eller befintliga strategiska samarbeten med olika aktörer på förskolans/
skolans område kopplat till digital kompetens och digitala lärresurser.

• Fortsatt vidareutveckling och utforskande av digitala lärresurser i syfte att stärka försko-
lans och skolans digitalisering.

• Implementering av en lärplattform för att utveckla digitala former av kompetensutveckling 
av personal.

• Fortsatt utveckling och tillgängliggörande av GR:s media- och lärresurstjänst.

Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö
För att samtliga invånare ska få en god hälso- och sjukvård behöver den digitala transforma-
tionen ske i gränssnittet mellan kommunerna och regionen. Framtidens vårdinformationsmil-
jö (FVM) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland. Målet är en modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Under 2022 fortsätter kommunernas förbere-
delser inför implementeringen av systemet. GR kommer särskilt att följa upp kommunernas 
gemensamma arbete inom Västkom.

Specifika insatser under året:
• Insatser via Västkom för att samordna design av option 2, elevhälsa, och option 3, kommu-

nernas hälso- och sjukvårdssystem. 
• Insatser via Västkom för att hitta lösningar för de kommuner som inte tecknat option 2 och 

3, så att information kan utbytas. 
• Bildande av en operativ styrgrupp inom ramen för Kommun-FVM. 

Utmaning: Social sammanhållning och trygghet
Stödja kommunerna i omställningen till god och nära vård
Utvecklingen av en nära vård där primärvården är navet i all hälso- och sjukvård pågår på 
lokal, regional och nationell nivå. Redan idag utför kommunerna en stor del av hälso- och 
sjukvården, och omställningen till nära vård innebär att alltmer hälso- och sjukvård kommer 
att ges i hemmet och inom den kommunala vården och omsorgen. Under förutsättning att en 
statlig överenskommelse även kommer för 2022, och i nära dialog med socialchefsnätverket, 
fortsätter GR 2022 att stödja kommunerna i omställningen till en nära vård. Det kommunala 
perspektivet i omställningen till nära vård behöver fortsatt stärkas och det är fortsatt angeläget 
för kommunerna att få stöd i omställningen. Genom GR som samverkansarena får kommu-
nerna möjlighet att samla sig och agera gemensamt, både på politisk och tjänstemannanivå. 
Specifika insatser under året:

• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, bedriva omvärldsbevakning och påverkans-
arbete genom de strategiska chefsnätverken. 

• Bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på hur kommunerna påverkas av 
omställningen. 

• Synliggöra och bevaka det kommunala perspektivet i angelägna strategiska frågor i om-
ställningen, bland annat revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet.

• Genomföra Mötesplats nära vård under våren 2022. 

Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet
Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, minskade resurser och ökade krav 
från medborgare ställer andra krav på socialtjänsten än tidigare. I slutbetänkandet kring en 
ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 lyfts bland annat 
behovet fram kring att utveckla det förebyggande arbetet. Genom förebyggande, lätt tillgäng-
liga och tidiga insatser kan mer ingripande insatser skjutas upp eller i bästa fall förhindras. 
För att kunna motverka och förebygga sociala problem är strukturinriktade åtgärder och fysisk 
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planering viktiga verktyg. Det sociala perspektivet behöver stärkas i samhällsplanering och 
samhällsbyggnad. Även inom omställningen till en nära vård lyfts att vården och omsorgen 
ska vara mer tillgänglig, proaktiv och förebyggande vilket innebär att resurserna kan användas 
bättre och räcka till fler. Kommunerna efterfrågar mer stöd i hur detta perspektivskifte ska 
gå till i praktiken, särskilt i förberedelserna inför den nya socialtjänstlagen (2023). Specifika 
insatser under året:

• Ge stöd i utvecklingen av det förebyggande arbetet, till exempel genom forsknings- och 
utvecklingsarbeten.

• Ge stöd i systematisk uppföljning.
• Ge stöd i att stärka det sociala perspektivet i samhällsplanering och samverkan mellan 

socialtjänst och samhällsbyggnad.

Stödja kommunerna i omställningen av arbetsmarknadspolitiken
Den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken påverkar kommunerna på flera sätt. 
Kommunerna behöver ställa om sina verksamheter och göra anpassningar utifrån nya för-
utsättningar och behov. De förändringar som sker inom Arbetsförmedlingen påverkar också 
flera av kommunernas verksamheter (exempelvis arbetsmarknadsverksamheter, ekonomiskt 
bistånd, mottagande av nyanlända och vuxenutbildning). För att stödja kommunerna i den 
pågående reformeringen har GR byggt upp en strategisk samverkansstruktur mellan kommu-
ner och Arbetsförmedlingen. Syftet är att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. Vi 
ser ett stort behov av att fortsätta arbetet under 2022. 

Vi ser även behov av att utveckla samverkan med fristående aktörer. Under hösten 2021 
införs tjänsten kundval, rusta och matcha i GR-området. En tjänst där fristående leverantörer 
utför arbetsmarknadsinsatser för individen. För att säkra samplanering och sammanhållna 
processer behövs samverkan mellan de aktörer som har insatser för individen. GR utgör en 
samverkansarena där kommuner men även andra samverkansparter kan samlas för informa-
tionsutbyte, samsyn och gemensamt agerande. De förändringar som sker inom arbetsmark-
nadspolitiken föranleder också behov av att lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angåen-
de utvecklingen. Specifika insatser under året:

• Genom den uppbyggda strategisk samverkansstrukturen mellan kommuner och Arbetsför-
medlingen verka för att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. 

• Utveckla samverkan med fristående aktörer som levererar arbetsmarknadsinsatser för 
individen.
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• Lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Genom att gå samman 
och gemensamt driva påverkansarbete kan vi utgöra en starkare röst än om varje kommun 
agerar enskilt.

Stödja kommunernas arbete för att motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på 
ungdomsarbetslöshet
Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetsmarknaden och lett till en kraftig ökad 
arbetslöshet. När konjunkturen vänder drabbas särskilt grupper som har en svag ställning 
på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar, personer med funktionsnedsättning och utri-
kesfödda. Sedan 2020 har GR följt utvecklingen av långtidsarbetslösheten. I april 2021 hade 
188 000 personer varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i tolv månader eller 
mer, vilket var en ökning med närmare 33 000 jämfört med motsvarande månad 2020. Även 
om arbetslösheten bland ungdomar minskade något under senare delen av våren 2021 så var 
drygt 2 000 ungdomar i GR arbetslösa i april 2021. Att undvika långtidsarbetslöshet är viktigt 
för såväl samhälle som individ. Att ungdomar drabbas av långtidsarbetslöshet kan få särskilt 
negativa konsekvenser. För att skapa effektiva insatser behövs en helhetssyn och individsam-
verkan. Specifika insatser under året:

• Stödja kommunerna i utvecklingen av insatser för att personer ska komma i arbete, exem-
pelvis genom jobbspår, validering, utbildning och omställning. 

• Stödja kommunerna i förebyggande insatser, exempelvis för att unga ska fullfölja sina stu-
dier och därmed få en starkare ställning på arbetsmarknaden. 

• Stödja utvecklingen av intern samverkan inom kommunen, samt med andra aktörer som 
arbetar med målgruppen.

Under 2022 är kompetensförsörjning inom skola samt vård och omsorg även i fokus för GR:s 
arbete med social sammanhållning och trygghet. Detta område beskrivs inom ramen för fokus-
området Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv på sidan 5.

Utmaning: Klimat och miljö
Genomförande av vattenförsörjningsplanen
Kommunerna i Göteborgsregionen samarbetar kring en regional vattenförsörjningsplan. Un-
der året kommer arbetet att fördjupas och utvecklas. Specifika insatser under året: 

• Klargöra hur ökande vattenbehov ska hanteras avseende möjligheten att öka kapaciteten av 
råvatten och producera dricksvatten. 

• Leverera vatten över kommungränser. 

Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen
Klimatfrågan är brådskande och regionen står inför stora utmaningar i arbetet för att radikalt 
minska utsläppen av växthusgaser. Under året kommer GR att arbeta aktivt på flera sätt. En 
fördjupad uppföljning kommer under året att ske inom detta område. En tvärande politisk 
gruppering diskuteras för att driva arbetet framåt. Specifika insatser under året: 

• Driva på processer för minskade utsläpp av växthusgaser genom att ta fram och aktivt spri-
da kunskapsunderlag. 

• Ha nära dialog med kommunerna om deras behov och samordna insatser. 
• Särskilt fokus kommer läggas på stöd och kunskap kring klimataspekter i upphandling, 

cirkulär ekonomi och fortsatt arbete med den regionala avfallsplanens tyngsta mål: avfalls-
minimering. 

GR:s roll är även att stärka kopplingen mellan klimat, den fysiska planeringen och transport-
infrastrukturen. Specifika insatser under året: 

• I arbetet med framtagande av kunskapsunderlag och politiska beslutsunderlag kommer 
klimateffekterna att belysas särskilt. 

• GR kommer under året att fortsätta att, med stöd av VGR:s finansiering, samordna kom-
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Övrig uppföljning
Utöver de 12 fokusområdena kommer Göteborgsregionen (GR) att särskilt följa 
ytterligare några verksamheter under 2022.

Dotterbolag
Förbundsstyrelsen ska löpande ha uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen 
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag. Detta innebär att förbunds-
styrelsen årligen ska pröva om bolagens verksamhet har varit förenlig med ändamålet samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR)
ISGR är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Skolan startade 1997 i samverkan mellan de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv och universitet. Lokalfrågan har under många år 
varit ett utvecklingsområde. Ur ett ägarperspektiv är den fortfarande central att följa under 
2022. Under hösten 2022 startar bygget av nya lokaler på Guldheden.

Gryning Vård
Gryning Vård är ett aktiebolag som bildades 2001 och ägs av de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Göteborgsregionen (GR) äger 54 procent och bolaget är idag landets största 
inom HVB (hem för vård och boende). Gryning Vård befinner sig i en omställningsfas och un-
der 2022 följer GR bolagets fortsatta arbete med att anpassa verksamheten för att kunna möta 
kommunernas behov. 

Organisationer som GR transfererar medel till
GR transfererar medel till flera organisationer. Under 2022 kommer några av dem att följas 
särskilt. 

Urban Futures 
GR är sedan tio år en av flera aktörer bakom Urban Futures (före detta Mistra Urban Futures), 
ett internationellt centrum som sammanför forskare och praktiker i praktiknära forskning 
inom hållbar stadsutveckling. Under 2022 kommer ett av områdena som beforskas att vara 
hur man uppnår en effektiv organisering och styrning för klimatomställning och klimatanpass-
ning. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att 
företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. Under 2022 kommer GR 
särskilt att bidra till och följa upp utvärderingen av det nu gällande hälso- och sjukvårdsavta-

munernas insatser kopplat till Kraftsamlingen Klimat 2030 0ch kommunernas klimatlöf-
ten samt växla upp relevanta delar till en regional nivå. 

Ett klimat i förändring gör att vi även behöver arbeta med åtgärder för att anpassa samhället 
till de klimatförändringar vi redan ser och dem vi inte kan förhindra i framtiden. Specifika 
insatser under året: 

• Ta fram och sprida kunskap och nya arbetssätt för att möjliggöra en fördjupad samverkan 
över sektors- och verksamhetsgränserna. 

• Öka kommunernas förutsättningar att finna effektiva lösningar. 
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let samt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). GR kommer även att följa 
utredningen av Västkoms uppdrag som genomförs under vintern 2021-2022.

Business Region Göteborg och Göteborg & Co
Samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) respektive Göteborg & Co anger hur 
GR ska interagera med bolagen och inom vilka områden som samverkan är aktuell. Områdena 
följs upp kontinuerligt under året genom den mötesstruktur som är lagd på politisk nivå (pre-
sidiemöten) och tjänstepersonsnivå. Särskilt viktigt att följa upp under 2022 är arbetet med 
kompetensförsörjning och återhämtningen i näringslivet efter coronapandemin. GR kommer 
även att följa framtagandet av ett nytt besöksnäringsprogram för Göteborgsregionen som 
beslutas under 2022.

Politisk organisation
I juni 2021 fattade förbundsfullmäktige beslut om ny politisk organisation för GR som träder 
i kraft 1 januari 2023, efter en utredning genomförd på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under 
2022 fortsätter förberedelserna inför införandet av den nya politiska organisationen, särskilt 
efter valet i september. 

Påverkan regionalt, nationellt och internationellt 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regio-
nalt, nationellt och internationellt. Under 2022 görs detta inom flera områden.

Regionalt
I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör fysisk 
planering, kollektivtrafik, klimat, hälso- och sjukvård, utbildning samt integration. Västra 
Götalandsregionen är en viktig samarbetspartner som GR driver många utvecklingsarbeten 
tillsammans med. Under 2022 följer GR särskilt arbetet kring vårdsamverkan. GR:s samver-
kan med Västra Götalandsregionen inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
är en viktig arena för utvecklingsarbetet. Dessutom bidrar GR in i den regionala och nationella 
infrastrukturplaneringen. 

Nationellt
GR är en självklar part i nationella sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, So-
cialstyrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet. Under 2022 fokuseras arbetet bland 
annat på att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- och sjukvård. Kommunerna har 
samma behov av nationella medel och stöd som regionerna, eftersom de idag utför cirka 25–30 
procent av landets hälso-och sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som 
aktör i arbetsmarknadspolitiken med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbets-
marknaden. Även detta påverkansarbete fortsätter under 2022. Under 2022 kommer fortsatta 
insatser att bedrivas för att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetens-
omställning.

Internationellt
Många projekt och insatser finansieras med EU-medel. Under 2022 fortskrider GR:s kompe-
tenssatsning för att stödja kommunernas EU-arbete och öka deras kapacitet att dra nytta av 
tillgängliga medel, såväl de nya strukturfonderna och sektorsprogrammen 2021–2027 men 
också de återhämtningsmedel som Sverige mottar för att lindra effekterna av coronapandemin. 
I påverkansarbetet är det viktigt att gemensamt föra fram och agera utifrån storstadsregionens 
behov, inte minst i framtagandet av utlysningsplaner och arbetsprogram för de kommande 
åren. Viktigt är också att påvisa relationen mellan den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och EU:s fonder och program liksom hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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A. Förutsättningar
För att bedöma arbetet inom ett fokusområde är det relevant att titta på vilka förutsättningar 
som funnits under året. 

• Vilka resurser och andra förutsättningar har GR haft för att arbeta med fokusområdet un-
der året?

• Vilka externa faktorer kan antas ha påverkat arbetet? 

B. Processer och aktiviteter
Det är relevant att skapa sig en övergripande uppfattning om vilka processer och aktiviteter 
som genomförts samt deras kvalitet. 

• Vilka huvudsakliga aktiviteter har GR  genomfört inom fokusområdet under året?
• Hur många kommuner och/eller individer har omfattats av aktiviteterna?
• Vilken kvalitet har aktiviteterna haft?

C. Regional och/eller kommunal nytta
En stor del av GR:s verksamhet handlar om att skapa regional och/eller kommunal nytta. I 
analysarbetet måste GR först beskriva vilken nytta som ska skapas inom fokusområdet och 
sedan söka efter tillförlitliga tecken på att denna nytta faktiskt uppstår. 

• Vilken regional och/eller kommunal nytta är fokusområdet tänkt att skapa?
• Vilka tecken finns på att den regionala och/eller kommunala nyttan uppstår?
• Vilka lärdomar kan dras när det gäller utformningen av GR:s aktiviteter och deras förmåga 

att leda till avsedd regional och/eller kommunal nytta?

Frågor som ska besvaras i uppföljnings och analysarbetet

För att åstadkomma ett lärande i organisationen kommer uppföljnings- och analysarbetet att 
involvera olika parter (till exempel beredningsansvariga för styrgrupperna, analytiker samt 
representanter i GR:s nätverk).

Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen 
för 2022. Eventuella avvikelser tas upp i delårsrapporten i april. Utöver detta följs den ekono-
miska utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s lednings-
grupp.

Struktur för uppföljning 
av fokusområdena
Fokusområdena ska följas upp och analyseras med en gemensam struktur. I upp
följningen beskrivs fokusområdet som en logisk kedja i fem steg (se figur nedan). 

A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

B. Processer med 
aktiviteter som 

har relevans för fokus-
området. Mandat ges 

genom förbunds-
ordningens §3 Ändamål 

och verksamhet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta
uppstår (direkta 

resultat)

D. Nytta uppstår för
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

E. GR bidrar till de
globala målen inom

Agenda 2030

Figuren beskriver fokusområdet som en logisk kedja i fem steg.
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D. Nytta för invånarna
GR arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att möta invånarnas behov. Det inne-
bär att den förväntade nyttan för invånarna är beroende av hur en annan organisation agerar 
(till exempel skolan eller äldreomsorgen). Det betyder att nyttan för invånarna sällan kan 
sägas vara direkt skapad av GR:s aktiviteter. Situationen för Göteborgsregionens invånare är 
ändå relevant i analysarbetet, eftersom kunskapen kan användas för att vidareutveckla GR:s 
stöd till kommunerna.

• Vilken förbättring för invånarna är det tänkt att fokusområdet ska skapa?
• Hur har situationen för invånarna i Göteborgsregionen utvecklats under året?
• Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och aktiviteter 

kommande verksamhetsår?

E. Agenda 2030
Hur Göteborgsregionen utvecklas när det gäller de globala målen inom Agenda 2030 är bero-
ende av en mängd faktorer, till exempel konjunktur, lagstiftning och andra offentliga aktörers 
agerande. I uppföljnings- och analysarbetet ska GR följa utvecklingen för de mål som har rele-
vans för fokusområdet. Detta kan ge kunskap om hur stödet till kommunerna bör utformas. 

• Hur utvecklas Göteborgsregionen i förhållande till de globala mål som har relevans för 
fokusområdet?

• Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och aktiviteter 
kommande verksamhetsår?

Bilden visar de globala målen inom Agenda 2030.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning samt ta fram 
mål och riktlinjer för hur detta ska uppnås.

Göteborgsregionen (GR) bestämmer själv hur dessa ska formuleras, eftersom god ekono-
misk hushållning inte är förtydligad i lagen. Lagrådsremissen skriver att det handlar om att:

… på olika sätt skapa goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara den kom-
munala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar.

Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner. Dels handlar det om att 
hushålla i tiden, dels om att hushålla över tiden. Detta betyder att ekonomin ska vägas mot 
verksamhetens behov på både kort och lång sikt.

Dessutom har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Verksamhetsperspektivet betyder att GR måste bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett klart samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter. Det finansiella perspektivet innebär bland annat 
att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

GR:s riktlinjer för god ekonomisk hushållning
GR har tagit fram riktlinjer och mål, som anger ambitionsnivån för den egna finansiella ställ-
ningen och utvecklingen.

GR:s verksamheter ska hantera beslutade  budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör 
mesta möjliga nytta för medlems kommunerna.
Verksamheten och kostnaderna ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.

GR ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån förbundets reglementen, 
riktlinjer och beslut.

GR ska främja och följa upp att verksam heterna kontinuerligt utvecklar kvaliteten. 

Tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
GR ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd samt ha klara regler för hur risker ska 
hanteras.

Det ska finnas tydliga regler och riktlinjer för finansförvaltningen.

GR ska eftersträva en välskött ekonomi där all verksamhet bedrivs i en anda av god ekonomisk 
hushållning och enligt förbundsfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
Förbundsfullmäktiges beslut om budgeten är överordnat verksamheten. Vid målkonflikter är 
det ekonomin som ytterst sätter gränsen för verksamhetens totala utrymme.

GR:s olika avdelningar ska se till att verksamhetens innehåll och omfattning är anpassad till 
budgeten och den strategiska inriktningen.

Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är avdelningarna skyldiga att 
vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten mot en budget i balans. 

Den totala sjukfrånvaron för GR:s medarbetare ska hållas på en fortsatt låg nivå.
Sjukfrånvaron ska understiga 3,5 procent på helåret.

GR:s finansiella mål
Enligt kommunallagen ska ekonomin vara i  balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och 
det så kallade balanskravet är en minimi nivå för det ekonomiska resultatet. Detta betyder att 
GR inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. 

GR:s övergripande finansiella mål för ekonomin är följande:

GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en femårsperiod.
Intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Det egna kapitalet ska inte understiga den årligt beräknade nivån. 
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Långsiktigt ska det egna kapitalet vara större än skulderna, inklusive pensionsskulden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska vara positiv.

Den sammanlagda nettolåneskulden ska inte öka.
GR:s investeringar ska finansieras med egna medel.

Uppföljning och återkoppling
GR följer kontinuerligt upp om verksamheten lever upp till riktlinjerna för en god ekonomisk 
hushållning. Under året tas följande rapporter fram:

• Två delårsrapporter. Dels för perioden januari till och med april, dels för perioden januari 
till och med augusti, inklusive helårsprognoser.

• Årsredovisning med resultat och bokslut. 

Utöver detta tas lägesrapporter fram för varje månad. Dessa är enklare till sin natur och om-
fattar inte helårsprognoser. 

Dessutom ska medarbetare som har ett verksamhetsansvar kontinuerligt följa upp och rap-
portera förändrade förutsättningar och av vikelser från plan och budget.

Om förutsättningarna förändras under året kan beslut om justeringar inom ramen för bud-
geten tas enligt delegering av verksamhetsansvaret.

GR är en lärande organisation. Omvärldsbevakning, analys, planering och återkoppling samt 
internkontroll är processer som berör alla inom organisationen. GR:s chefer ansvarar för att 
motivera och engagera medarbetare i dessa processer. Cheferna ska dessutom ta fram relevan-
ta underlag till GR:s politiker som har ansvar för styrning och tillsyn.

För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksam-
hetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för helåret.

Detaljbudget
För att skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. För närvarande 
finns det en solid grund att stå på och GR klarar enstaka år med ett negativt resultat, eftersom 
det finns ett upparbetat eget kapital. 

Budgeten är en ram som anger vilka 
resurser som finns för att skapa bästa 
möjliga verksam het. För att uppnå en 
god ekonomistyrning behöver ekono-
min vara integrerad med styrningen 
av verksamheten. På GR är ansvaret 
decentraliserat och budget-, personal- 
och verksamhetsansvar är tätt sam-
manknutna. Chefer och medarbetare 
ges tillit att nå förväntade resultat, 
utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade 
mål.

Resultatbudget
Resultatbudgeten är en sammanställ- 
ning över de kostnader och intäkter GR 
räknar med under kommande verk- 
samhetsår. Att GR:s samlade intäkter 
minskar mellan 2021 och 2022 hänger 
ihop med den under 2021 förändrade 
hanteringen av medel till vuxenutbild-
ningen. GR:s budgeterade resultat för 
2022 uppgår till +750 tkr.

Tabell 1. Resultatbudget 2021–2022, tkr. 

RESULTATBUDGET 2021 2022
Verksamhetens intäkter 622 606 419 759

varav årsavgifter avsedda 
för GR:s verksamhet 50 125 48 659

varav årsavgifter 
 transfererade till andra 
 regionala organisationer 28 556 27 583

Verksamhetens kostnader -624 784 -416 817

Avskrivningar -2 971 -2 842

Verksamhetens 
 nettokostnader -5 150 100

Skatteintäkter/Generella 
statsbidrag och utjämning -

Verksamhetens resultat -5 150 100

Finansiella intäkter 650 650

Finansiella kostnader -

Resultat efter 
finansiella poster 4 500 750

Extraordinära poster - -

Årets resultat 4 500 750
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Tabell 2. Balansbudget 2021–2022, tkr.

BALANSBUDGET 211231 221231
TILLGÅNGAR   

A. Anläggningstillgångar 35 593 20 870

I. Immateriella 
 anläggningstillgångar 5 727 1 336

II. Materiella 
anläggnings tillgångar 10 775 804

III: Finansiella 
anläggnings tillgångar 19 091 18 730

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 229 560

I. Förråd m.m. 38 409 18 393

II. Fordringar 92 539 45 622

III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 189 985 165 545

S:A TILLGÅNGAR 356 526 250 430

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER

  

A. Eget kapital 41 074 47 077

I. Årets resultat - 4 500 750

II. Resultatutjämningsreserv

III. Övrigt eget kapital 45 574 46 327

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 203 353

I. Långfristiga skulder - -

II. Kortfristiga skulder 315 452 203 353

S:A EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 356 526 250 430

Soliditet 12,8% 18,8%

Likviditet (kassa likviditet) 89,6% 112,9%

Balansbudget och nyckeltal
GR använder sig av nyckeltalen soli-
ditet och likviditet för att säkerställa 
den finansiella ställningen på kort 
och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget 
kapital i förhållande till balansom-
slutningen.

Soliditeten anger den finansiella 
ställningen på lång sikt, vilket bety-
der att den visar vilken beredskap 
GR har att möta oförutsedda händel-
ser, till exempel framtida resultatför-
sämringar.

Likviditet definieras här som 
förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Kassalikvidite-
ten visar vilken beredskap som finns 
för att klara de löpande betalning-
arna.

Medlemskommunernas årsavgifter
Medlemskommunernas årsavgif-
ter utgör cirka 18 procent av GR:s 
samlade intäkter 2022. Resterande 
del av omsättningen (82 procent) 
består av flera olika finansieringskäl-
lor, till exempel staten, EU, Västra 
Götalandsregionen samt medlems-
kommunerna genom samverkans-
avtal. GR:s verksamhet anpassas till 
erhållen finansiering.

Årsavgiften för 2022 baseras på befolkning-
ens storlek den 31 december 2020. Enligt SCB:s 
statistik var antalet invånare i Göteborgsregio-
nen detta datum 1 049 592, vilket är en ökning 
med 7 742 invånare jämfört med året innan.

GR:s årsavgift har under ett antal år legat still. 
Nivån på årsavgiften har inför år 2022 beslutats 
att sänkas från 75,52 kronor per invånare till 
72,64 kronor per invånare. Befolkningsutveck-
lingen inom Göteborgsregionen påvisar en till-
växt på 0,7 procent jämfört med föregående år. 
Detta är dock nästan en halvering av de senaste 
årens befolkningstillväxt.

Tabell 3. Årsavgiftens fördelning 
per kommun 2021–2022, (tkr)

KOMMUN 2021 2022
Ale 2 371 2 315

Alingsås 3 128 3 022

Göteborg 43 747 42 353

Härryda 2 868 2 778

Kungsbacka 6 374 6 169

Kungälv 3 499 3 418

Lerum 3 215 3 125

Lilla Edet 1 066 1 037

Mölndal 5 238 5 078

Partille 2 967 2 870

Stenungsund 2 022 1 964

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 976 940

Summa 78 681 76 242
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Tabell 4. Transfereringar 2021–2022, (tkr)

ORGANISATION 2021 2022
ARC 33 -

BRG 20 000 20 000

GU Reväst 60 -

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 -

Urban Futures 400 400

Västkom 1 975 1 975

Västkuststiftelsen 3 988 4 108

Totalt 28 556 27 583

Organisationer som GR transfererar till 
Av den totala årsavgiften till GR, som 2022 uppgår till 76 242 tkr, beräknas 36 procent (eller 
26,28 kronor per kommuninvånare) att transfereras vidare till andra regionala organisationer. 

Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna är regioner, kommuner 
och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en flygplats i regionen mot 
dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Från och med 2022 upphör bidraget till 
ARC.

Business Region Göteborg (BRG) är ett aktiebolag som är helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget 
är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregi-
onens medlemskommuner. BRG och GR har sedan länge ett nära samarbete kring näringslivs-
utveckling som regleras i ett samverkansavtal.

GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att, genom seminarier, konfe-
renser och samtal, stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum 
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Bidraget till Reväst 
upphör från och med verksamhetsåret 2022.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Göteborg & Co ska vara en, i inter-
nationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Samarbetet 
mellan Göteborg & Co och GR regleras i ett samverkansavtal som senast uppdaterades 2019.

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Sko-
lan startade 1997 i samverkan mellan de 13 medlemskommunerna, regionens näringsliv och 
universitet, eftersom det fanns ett stort behov av en internationell skola. Bidraget till ISGR 
upphör från och med år 2022. 

Centre for Sustainable Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum 
som arbetar med hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av 
praktiker och forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kom-
munalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas 
intressen på en regional nivå.

Västkuststiftelsen är en stiftelse vars huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland 
och GR. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-12-14, kl. 18.00-18.48 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu Scandinavia, Göteborg 

 

 

   

 

§ 131. Val av ny ledamot i förbundsstyrelsen 

Diarienummer: 2021-00189   

Beslut 

Förbundsfullmäktige väljer Olof Lundberg (S), Stenungsund, till ny ledamot i 

förbundsstyrelsen fram till och med slutet på nuvarande mandatperiod.   

Sammanfattning av ärendet 

Bo Pettersson (S), Stenungsund, har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

förbundsstyrelsen.  

Till ny ledamot i förbundsstyrelsen fram till och med slutet på nuvarande 

mandatperiod föreslår GR:s valberedning Olof Lundberg (S), Stenungsund.   

Skickas till  

Stenungsunds kommun 
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Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan SKR 
och regeringen kring Säker digital kommunikation 
Ärendenr: 21/01604 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 17 
december 2021 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten om etablering och införande av 
infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor, samt  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.  

Bakgrund 
SKR:s kongress 2019 beslutade att verka för att få till en överenskommelse mellan 
stat och kommuner och regioner kring nationell digital infrastruktur. Som en följd av 
detta tecknade SKR och regeringen i december 2020 en avsiktsförklaring om att 
utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Denna överenskommelse är det första 
steget i SKR:s och regeringens gemensamma och långsiktiga arbete för att utveckla 
en nationell digital infrastruktur för välfärden och parterna är överens om att följa 
upp med fler inom andra angelägna områden.  
 
Genom överenskommelsen etableras en satsning som förenar kommuner, regioner 
och statliga myndigheter i en gemensam ambition att successivt ersätta faxen och 
införa Säker digital kommunikation (SDK) – en infrastruktur för tryggare, snabbare 
och enklare informationsutbyte mellan välfärdens aktörer. 
 
Infrastrukturen kommer att etableras av det kommun- och regiongemensamma 
bolaget Inera AB under första kvartalet 2022 och därmed vara möjlig för kommuner, 
regioner och statliga myndigheter att ansluta till. Under 2022 kommer SKR att, i 
samverkan med Inera och Adda, utforma och tillhandahålla ett anslutnings- och 
införandestöd till kommuner och regioner. Ytterligare information om den fortsatta 
processen kommer att tas fram och delges kommuner och regioner under januari. 
 

Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten om säker 
digital kommunikation redovisas i bilaga 1. 
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Inledning 
Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande 
utmaningar. Ålderssammansättningen i befolkningen förändras och andelen 
äldre och barn ökar, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder 
minskar. Invånarnas förväntningar på kvalitet inom skola, vård och omsorg 
fortsätter att stiga samtidigt som den offentliga sektorns 
produktivitetsutveckling är långsammare än den i näringslivet.   

För att möta dessa utmaningar krävs nya metoder, smartare arbetssätt och 
utvecklade former för samverkan inom och mellan staten, kommuner och 
regioner. En ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att bidra 
till såväl ökad kvalitet och säkerhet som tillgänglighet och effektivitet, men 
även till bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och bättre tjänster för 
invånarna. 

För att kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen erbjuder behövs 
gemensam digital infrastruktur för välfärden och den offentliga sektorn i sin 
helhet. Gemensamma lösningar kan bidra till att uppnå effektivitet och ökad 
informationssäkerhet, samtidigt som det är nödvändigt och önskvärt med 
utrymme för innovation, lokala anpassningar och samverkan.  

Faxen används fortfarande i stora delar av offentlig sektor, särskilt inom 
hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten och dess verksamheter. 
Utbyte av känsliga och sekretessbelagda uppgifter sker inte bara via fax, utan 
också via brev och andra kanaler. Statliga myndigheter har delvis kunnat 
ersätta faxen genom strukturerade elektroniska informationsutbyten, men 
använder faxen för att kommunicera med välfärdens verksamheter. För att 
alla verksamheter inom välfärden ska kunna kommunicera på ett säkert och 
effektivt sätt så behövs en gemensam infrastruktur som uppfyller kraven på 
en god informationssäkerhet. 

Denna överenskommelse syftar till att åstadkomma en gemensam syn på 
mål, takt, finansiering och ansvar när det gäller utveckling och förvaltning av, 
samt anslutning till, infrastruktur för säker digital kommunikation. 
Överenskommelsen är en del av regeringens och Sveriges Kommuner 
Regioners (SKR) gemensamma och långsiktiga arbete med att utveckla 
välfärdens digitala infrastruktur.  
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1.1   Förutsättningar för överenskommelser på området välfärdens 
digitala infrastruktur 
En överenskommelse mellan staten och SKR är ett värdefullt verktyg för att 
åstadkomma förändring eftersom den ger möjlighet att gemensamt 
formulera en målbild och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.  

Överenskommelser mellan staten och SKR kan användas inom områden där 
regeringen och SKR gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att 
stimulera en utveckling i önskad riktning. Genom överenskommelser ges 
förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på nationell, regional och 
lokal nivå. Viktiga utgångspunkter för överenskommelser är ett tillitsbaserat 
förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv.  

Överenskommelser omfattar offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem 
som utför dessa. Det betyder att såväl staten, kommuner, regioner som 
privata aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad 
verksamhet kan omfattas. 

1.2   Ett utvecklingsarbete för säker digital kommunikation 
Under flera år har SKR drivit utvecklingsarbetet Säker digital 
kommunikation (SDK) för att ersätta föråldrade och osäkra sätt att 
kommunicera i offentlig sektor och istället introducera ett säkert och 
effektivt sätt för att digitalt utbyta vad som brukar benämnas ostrukturerad 
information. Utvecklingsarbetet har finansierats av och bedrivits i samarbete 
med ett stort antal kommuner och regioner samt ett antal statliga 
myndigheter. Även staten har bidragit med finansiering genom 2020 års 
överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus.    

Syftet är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare 
informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till 
bättre service till invånarna. Avsikten är att alla välfärdens verksamheter, 
inklusive privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad 
verksamhet, genom att ansluta till infrastrukturen ska kunna utbyta 
information på ett enhetligt sätt. Privata utförare och andra organisationers 
perspektiv är därför viktiga i detta arbete och ska vägas in i utformningen av 
förslag. 
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Att lämna gamla och delvis osäkra sätt för informationsutbyte till förmån för 
tryggare, enklare och snabbare digitala metoder innebär en stor 
effektiviseringspotential hos välfärdens aktörer. Det handlar om att 
effektivisera allt ifrån de orosanmälningar som skickas från bl.a. polisen eller 
skolan till kommunernas socialtjänst, till det omfattande informationsutbyte 
som sker mellan regioner och kommuner i samband med planering av 
insatser och stöd inom äldreomsorg, psykiatri m.m. Sammantaget finns 
omfattande möjligheter att nyttja säkra digitala lösningar för att frigöra tid 
som välfärdens medarbetare kan använda till kärnverksamhet. 

1.3   Välfärdskommissionen föreslog en ökad samverkan avseende 
välfärdens digitalisering mellan staten, kommuner och regioner 
Välfärdskommissionen föreslog i september 2020 att en process bör 
etableras mellan staten samt kommuner och regioner för utveckling och 
införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden. 
Staten genom regeringen och SKR tecknade i december 2020 en 
avsiktsförklaring om att utveckla välfärdens digitala infrastruktur, i linje med 
kommissionens förslag (I2020/03093).  

Utifrån avsiktsförklaringen bedrivs ett gemensamt arbete, bland annat för att 
ta fram prioriteringar och en handlingsplan för vilken infrastruktur som ska 
införas. Det handlar exempelvis om förbättringar avseende elektroniska 
tjänstelegitimationer, gemensamma standarder och säkra meddelanden 
mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer som 
bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet.  

Överenskommelsen om säker digital kommunikation är den första 
överenskommelsen utifrån avsiktsförklaringen om välfärdens digitala 
infrastruktur och parterna är överens om ambitionen att följa upp med fler 
överenskommelser inom andra angelägna områden. 

1.4   Välfärdens digitala infrastruktur bygger vidare på regeringens 
tidigare satsningar 
Regeringen gav genom beslut den 11 december 2019 flera myndigheter i 
uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 
informationsutbyte och etablera ett nationellt ramverk för grunddata 
(I2019/03306 m.fl.). Regeringen beslutade under 2020 att förlänga 
uppdragen. Den 17 september samma år uppdrog regeringen åt 
Myndigheten för digital förvaltning (Digg), att i nära samverkan med SKR, 
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analysera förutsättningar för kommuners och regioners anslutning och 
deltagande i den digitala infrastrukturen (I2020/02241 och I2021/00941).  

Regeringen aviserade i Propositionen Budgetpropositionen för 2021 (prop. 
2020/21:1 utg.omr. 22) en långsiktig satsning på digital infrastruktur och 
riksdagen avsatte efter regeringens förslag medel för utveckling, förvaltning 
och drift av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.  

I propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 
22) har regeringen aviserat ytterligare satsningar på digital infrastruktur i 
form av en särskild satsning på välfärdens digitala infrastruktur samt medel 
för att genomföra och leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för tillhandhållande av information, förfaranden 
samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) 
nr 1024/2012.  

Satsningen på säker digital kommunikation ska dra nytta och lärdomar av 
arbetet som genomförts inom ramen av etableringen av den 
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ska återanvända 
komponenter samt byggblock i de fall det är ändamålsenligt. 

1.5   Vision e-hälsa  
I mars 2016 ingick staten och SKR en överenskommelse om en gemensam 
vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet. 

I genomförandeplanen för Vision e-hälsa för åren 2020–2022 pekas säker 
digital kommunikation ut som ett av de särskilt prioriterade insatsområdena 
för att inriktningsmålen ska kunna nås och visionen förverkligas. Denna 
överenskommelse om säker digital kommunikation är därmed ett viktigt steg 
på vägen mot att skapa ändamålsenliga förutsättningar för 
informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten, inklusive statliga myndigheter.  
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1.6   Skolans digitalisering 
Regeringens övergripande mål i den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital 
kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten (U2017/04119). Ett av delmålen i strategin är att det ska 
finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i 
verksamheten. Förutom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur såsom 
bredband och hårdvara behöver det säkerställas att olika system kan fungera 
tillsammans och kommunicera med varandra (interoperabilitet). Ett annat 
delmål är att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 
arbetssituation i fråga om undervisning och administration. 

Denna överenskommelse om säker digital kommunikation kan bidra till att 
skapa mer ändamålsenliga förutsättningar för informationsutbyte mellan bl.a. 
skolor och andra välfärdsverksamheter på både kommunal och statlig nivå.  

Överenskommelsens övergripande inriktning  
SKR och regeringen avser gemensamt ta ansvar för att infrastruktur för 
säker digital kommunikation etableras och långsiktigt tillhandahålls till 
välfärdens aktörer. Det handlar bland annat om att förtydliga roller, ansvar 
och förutsättningar för finansiering samt att säkerställa hög anslutningsgrad. 
Staten, kommuner och regioner behöver även samordna införandet eftersom 
nyttorna uppstår först när många organisationer är anslutna till 
infrastrukturen samt dagens metoder för informationsutbyte därmed ersätts 
med en säker, kontrollerad och effektiv infrastruktur. 

Genom denna överenskommelse fastställs en gemensam handlingsplan och 
förutsättningar ges för att utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker 
digital kommunikation som statliga myndigheter, kommuner, regioner och 
andra organisationer kan ansluta till.  

Regeringen och SKR är överens om att infrastrukturen ska etableras under 
2022 och att en hög anslutningsgrad ska möjliggöras.   

Målsättningen är att infrastrukturen för säker digital kommunikation på sikt 
ska kunna användas av, och vara till nytta för, hela den offentliga sektorn. 
Målsättningen är också att den ska kunna användas för kommunikation med 
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privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet och 
andra organisationer som offentlig sektor kommunicerar med. 

2.1   Parternas åtaganden 
Staten åtar sig i denna överenskommelse att senast den 29 september 2023 ta 
ansvar för att tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation. 
Regeringen ska också ge ett antal myndigheter, särskilt sådana som är viktiga 
för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter, i uppdrag att 
förbereda för anslutning till infrastrukturen. Vidare bidrar staten med 
10 000 000 kronor till SKR för att utforma och tillhandahålla ett 
införandestöd för kommuner och regioner.  

SKR åtar sig att: 

− under en övergångsperiod från den 1 januari 2022 och fram tills dess att 
Digg tillhandahåller en infrastruktur, i samverkan med Digg, etablera 
och tillhandhålla en infrastruktur för säker digital kommunikation, och 

− stödja och underlätta kommuners och regioners införande genom att 
utforma och tillhandahålla införandestöd.  

SKR åtar sig vidare att arbeta aktivt för att kommuner och regioner under 
2022 förbereder och påbörjar anslutningen till infrastrukturen. 

2.2   Finansiering av infrastrukturen  
Staten bidrar till finansiering av drift och förvaltning av den befintliga 
infrastrukturen till dess att Digg tillhandahåller en infrastruktur. Regeringen 
avsätter 14 000 000 för drift och förvaltning under 2022 som ska utbetalas 
till SKR och, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut, 
10 500 000 kronor under 2023.  

Finansieringen av den långsiktiga förvaltningen och fortsatt utveckling av 
infrastrukturen ska analyseras. Avgiftsfinansiering ska särskilt beaktas när det 
kommer till kommuners, regioners och företags användning av 
infrastrukturen.     

Kommuner, regioner och statliga myndigheter står själva för kostnader i den 
egna verksamheten (t.ex. utveckling av de egna it-stöden) som föranleds av 
en anslutning till infrastrukturen för säker digital kommunikation.  
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2.3   Långsiktigt statligt ansvar för infrastrukturen 
Digg får regeringens uppdrag att senast den 29 september 2023 tillhandahålla 
infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive specifikationer och 
regelverk. Digg ska inom ramen för uppdraget:  

− utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation 
av s.k. ostrukturerad information, 

− genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, en 
analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar 
upphandlingsfrågor, 

− arbeta tillsammans med SKR med att främja införandet och anslutning 
till säker digital kommunikation,  

− beskriva den nya infrastrukturens förhållande till andra infrastrukturer 
för säker kommunikation, 

− ta fram och ansvara för de regelverk som ska gälla för de organisationer 
som ska ansluta till infrastrukturen, 

− ansvara för en central funktionalitet för att avsändare ska kunna 
adressera rätt mottagare hos anslutna organisationer, som ska kunna 
ange vilka organisationer och delar av organisationer som är anslutna 
och kan ta emot meddelanden, 

− främja statliga myndigheters anslutning, 
− redovisa effekterna av införandet och omställningskostnaderna för 

infrastruktur för säker digital kommunikation för offentlig sektor samt 
löpande driftskostnader, 

− lämna förslag på hur drift och förvaltning av infrastrukturen långsiktigt 
ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar, där avgiftsuttag från 
kommuner, regioner och privata utförare särskilt ska beaktas,  

− göra en analys av hur olika finansieringsmodeller påverkar 
anslutningsviljan och indirekta kostnader i form av ökad administration,  

− följa upp anslutningen till infrastrukturen samt 
− inom ramen för att utveckla infrastrukturen, i samverkan med SKR och 

andra berörda parter, analysera hur infrastrukturen kan utvecklas för fler 
tillämpningsområden. 

 

2.4   SKR ska främja och stötta införandet i kommuner och regioner 
Inom ramen för överenskommelsen ingår det i SKR:s arbete under 2022–
2023 att: 
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− tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive 
gemensamma stödtjänster, specifikationer och regelverk till dess att 
Digg tillhandahåller en sådan infrastruktur, senast den 29 september 
2023, 

− främja och stödja kommuner och regioners anslutning till 
infrastrukturen, 

− inventera och följa upp kommuner och regioners planering för 
anslutning till och användning av infrastrukturen, 

− utarbeta en anslutningsprocess med stöd för kommuner och regioner, 
− ge stöd till kommuner i att analysera vilka flöden som kan vara lämpliga 

att ansluta och vilka behov av verksamhetsutveckling det kan föra med 
sig,  

− tillhandahålla stöd gällande struktur och etablering av innehåll i den 
centrala funktionaliteten för kommunala och regionala verksamheter, 

− verka för att kravställningar för att realisera säker digital kommunikation 
inkluderas i kommungemensamma upphandlingar, 

− tillhandahålla gemensamma tekniska stödtjänster (bl.a. testklient), samt  
− säkerställa att kompetensöverföring till Digg kan genomföras och att 

Digg får tillgång till utvecklade komponenter så att återanvändning kan 
ske, exempelvis rörande adressboken.  

Uppföljning av satsningen 
Digg ska, som framgår ovan, få i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för 
säker digital kommunikation. I uppdraget ingår bl.a. att följa upp statliga 
myndigheters införande av infrastrukturen. Inom ramen för 
överenskommelsen ansvarar SKR för att följa upp och stödja kommuner 
och regioners anslutning till infrastrukturen. Digg och SKR ska samverka 
kring uppföljningen av införandet.  

Avstämningar  
Parterna förbinder sig till att göra en muntlig avstämning av arbetet enligt 
denna överenskommelse i maj och i september 2022. Vid avstämning ska 
utformandet och förvaltningen av stödet för införandet diskuteras. 

Medel till Sveriges Kommuner och Regioner 
Beslut om utbetalning av sammanlagt 10 000 000 kronor till SKR för arbetet 
med att främja, samordna och stötta införandet i kommuner och regioner 
kommer att ske i särskilt regeringsbeslut ställt till Digg. 
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Medlen till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Digg. 
Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2022. Rätten till 
bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. 

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Digg senast den 31 mars 
2023. En ekonomisk redovisning från SKR för kalenderåret som visar hur 
medlen använts ska lämnas till Digg senast den 31 mars 2023. 
Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den 
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om 
eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om 
redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen återkräva utbetalda medel. 

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för 
regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. 
Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna 
ska vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKR. 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och Digg har rätt att begära 
in kopior av uppgifter i form av ekonomisk redovisning och övrigt underlag 
som rör bidragets användning. 

5.1   Finansiering 
Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer 
uppförda anslaget 2:7 Digital förvaltning, anslagsposten 3 Välfärdens digitala 
infrastruktur. Beslut om utbetalning kommer att ske i särskilt regeringsbeslut 
ställt till Digg. 

Godkännande av överenskommelse 
Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var 
sitt. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att regeringen 
godkänner den och att riksdagen ställer erforderliga medel till regeringens 
förfogande. 

 

 

För staten För Sveriges Kommuner och Regioner 
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Stockholm  Stockholm 
den 17 december 2021 den 17 december 2021 

 

   
Statssekreterare Per Callenberg VD Staffan Isling 
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              2021-12-17 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande  

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

 

 Claes Olsson Suppleant  

 Håkan Hermansson Suppleant 

 

 

    

    

Övriga Anders Rollings Marknads/Uthyrningschef  

 Thomas Dahl Projektchef  

 Andreas Bergstrand Tillförordnad VD  

    

Delges Ingela Lovehammer Suppleant  

 Krister Persson 

Thorbjörn Spaak 

Suppleant 

Supplenat 

 

    

    

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 22 december 2021.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 4. Godkännande av dagordning 
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Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna. Ordförande 

Jan Rudén förslog att punkten delegation för firmateckning läggs till 

dagordningen som punkt nummer 15. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      lägga till delegation för firmateckning som punkt 15 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Bolagsrepresentant Solgårdsterrassen AB  

Ordförande Jan Rudén meddelade att bolagsfusionen kommer att löpa över 

årsskiftet. Av den anledningen behöver en bolagsrepresentant utses. Bo Karlsson 

föreslås utses till bolagsrepresentant för Solgårdsterrassen AB. 

Styrelsen beslutade att: 

 

- besluta enligt förslaget 

 

§6. Årliga mål 2021 avstämning 

Planen har varit utskickad innan mötet och föredrogs av Andreas Bergstrand. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- avse planen för 2021 avstämd 

- anteckna informationen till protokollet 

 

§7. Årliga mål 2022 

Styrelsen föreslås besluta om tid för framtagande av styrelsens syn på mål för 

2022 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- Ledningsgruppen bjuder in Styrelsen för att få med styrelsens åsikter 

kring årliga mål 2022 i Styrkortet för 2022. Avsikten är att möte sker så 

förslag till Styrkort för 2022 kan beslutas på styrelsemötet den 11 

februari  

 

§8. Styrelsemöten 2022 

Förslag på tider för styrelsemöten 2022: 

11 februari 

22 april (strategidag) 

17 juni 

9 september (strategidag) 

14 oktober 

16 december 
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10 februari 2023 

 

     

Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagna tider för möten 

 

§9. VD-rapport 

Andreas Bergstrand jämte Ordförande Jan Rudén föredrog VD-rapporten. 

Rekrytering av ny VD pågår. 62 ansökningar har inkommit. 19 kandidater 

kommer i ett första skede att telefonintervjuas. Förväntas vara klart i januari. 

Efter den första sållningen kommer ett antal kandidater att kallas till intervjuer 

på rekryteringskonsultens kontor. Ekonomichefen kommer att lämna företaget. 

Ny ekonomichef kommer inte att rekryteras i nuläget. Bolaget kommer istället 

att ta in kompetens i form av en inhyrd ekonom tillfälligt. Hyresförhandlingar 

om årlig justering av hyrorna för beståndet har inletts med Hyresgästföreningen. 

Bolaget har yrkat på en höjning av hyrorna med 2,6 % från den 1/1 2022. NKI-

mätning är genomförd. Verksamhetsövergången löper på och genomförs vid 

årsskiftet. Interna processer ses just nu över. Styrande dokument ses över och 

uppdateras. Ett årshjul ska tas fram i början av nästa år som harmoniserar med 

ägarens processer.   

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet     

 

§10. Info marknad/uthyrning 

Anders Rollings informerade om verksamheten på marknad/uthyrning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

 

§11. Info förvaltning 

Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på förvaltningen 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

§12. Info ekonomi 

Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på ekonomiavdelningen 

 

Styrelsen beslutade att: 
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- notera informationen och lägga den till protokollet. 

  

 

§13 Budget 2022 

Andreas Bergstrand redovisade förslag till budget för år 2022. 

  

Styrelsen beslutade att: 

     

- anta budget och investeringsram för år 2022. 

 

§14 Info projekt 

Thomas Dahl informerade om verksamheten på projektavdelningen 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

§15 Delegation för firmateckning  

Jan Rudén föredrog förslag på delegation på firmateckning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna förslaget för delegation på firmateckning. 

- punkten anses vara omedelbart justerad. 

 

§16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

 

§ 17 Mötet avslutas  

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en  

God jul och ett Gott nytt år. 
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Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare:  ………………………… 

  Lennart Svensson 
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JAN RUDÉN
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2021-12-20 22:29

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
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dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
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Visma Addos validator på denna webbsida 
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Protokoll  20211217 justering.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-12-20 13:33 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-20 13:33 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-20 13:33 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-20 13:33 En avisering har skickats till Jan Rudén
2021-12-20 13:33 En avisering har skickats till Lennart Svensson
2021-12-20 13:33 En avisering har skickats till Anders Rollings
2021-12-20 14:07 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Rudén
2021-12-20 14:09 JAN RUDÉN har signerat dokumentet Protokoll  20211217 justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

oIF9WAzwMl1liCMXYLSahQ)
2021-12-20 14:09 Alla dokument har undertecknats av Jan Rudén
2021-12-20 15:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Rollings
2021-12-20 15:40 Anders Rollings har signerat dokumentet Protokoll  20211217 justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

Mo+zx2Sk77TM1qsBr2Et5g)
2021-12-20 15:40 Alla dokument har undertecknats av Anders Rollings
2021-12-20 22:28 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lennart Svensson
2021-12-20 22:29 LENNART SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll  20211217 justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

gjr5DdroPWP1BePyxqptWQ)
2021-12-20 22:29 Alla dokument har undertecknats av Lennart Svensson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
e6

56
ad

87
-3

d7
f-

40
5a

-a
65

0-
a8

0a
f1

03
53

f8



   

 

 

Protokoll 2021-12-08  

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 8 

december 2021, kl 14:40-16:00 

Plats: Stenungsbaden 

 
Närvarande ordinarie ledamöter 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
 Lennart Svensson  L 
 Kjell Stahre ST 
 Jesper Lundblad  C 
 Mats Gjertz  M 

Närvarande ersättare 
 Sanida Okanovic  S 
 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
   
   

Närvarande tjänstemän 
   
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden 
meddelar att VD Erland Astorsson inte kan närvara pga personliga skäl. Punkt 4. i ärendelistan har ändrats 
till Ordförande har ordet och Punkt 6. Uppföljning av årets interkontrollplan är struken.  

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Mats Gjertz som justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Föregående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Comfact Signature Referensnummer: 1247737



   

§ 4. VD har ordet Ordförande har ordet 

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 

Antal tillbud: 0 st. Antal olycksfall: 0 st. 

Sjuktal tom 2021-10-31 

Andel sjukfrånvaro: 2,18 %. Frånvarotimmar: 256 timmar. 

Producerad energi tom november 
Abonnerad effekt                43 501 kW                      
Antal anläggningar              1 411 st 
Producerad energi              88 213 MWh 
Restvärme                            92 % 

Uppgradering av värmeverk Stora Höga 
Pelletspannan i Stora Höga är utbytt och klar. 

Tärngatan - A-Hus 
A-hus bygger 7 villor på Tärngatan i Strandnorum.  En anslutning är klar och resterande 
anslutningar pågår under 2022 i takt med att i att inflyttning sker.  

Solgårdsterassen 
Stenungsundshems hus på Solgårdsterassen 5 är ansluten. 

Övrigt pågående är:    
Reparationer på kulvert har genomförts på. 

• HSB Södra vägen                     -klart 

• Yttre Ringleden-                      -pågår och är klart nästa vecka. 

 

 

§ 5. Ekonomi  

Delårsrapport tom oktober redovisades och visar på ett positivt resultat på 5 879 tkr.  

§ 6. Uppföljning av årets interkontrollplan Struken  

§ 7. Rapport från lekmannarevisionen  

Ordförande och vice ordförande redogjorde för lekmannarevisionens granskning av bolaget. Syftet med 
undersökningen är att se hur verksamheten förhåller sig till det kommunala ändamålet och övriga 
styrdokument samt bolagets system för styrning, uppföljning och intern kontroll. 

Lekmannarevisionens undersökning kom fram till att verksamheten förvaltas helt ändamålsenligt och 
hade inga synpunkter om bolaget skötsel. 

Ordföranden berättade att ny upphandling har gjorts i kommunen och att vi byter revisionsbyrå from 
2022 till KPMG.  
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§ 8. Mötestider  

Förslag på mötestider redovisades och styrelsen bad att få återkomma. (Bifogar 1). 

§ 9. Övrigt  

Inga övriga frågor diskuterades 

§ 10. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande för årets arbete och önskade en GOD JUL! 

 

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 
 

  

Mats Gjertz   
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Styrelsemöten 2022 
 

Onsdagen den 16 februari kl. 14,00 

Årsredovisning 2021 och undertecknande av förvaltningsberättelsen, samt avrapportering 

från revisorerna.  

 

Onsdagen den 13 april kl. 14,00 

Genomgång av styrande dokument, bolagsordning, ägardirektiv, delegationsordning, Instrukt-

ion för VD, delegation av attesträtt, attestinstruktion, arbetsordning styrelsen, samarbetsavtal 

avseende fjärrvärme och samarbetsavtal avseende personalverksamhet. 

 

Onsdagen den 8 juni kl. 8,30–16,00 

Visioner & Strategier. 

 

Torsdagen den 22 september kl. 14,00 

Delårsrapport och förutsättningar för nästa års budget. 

 

Torsdagen den 27 oktober kl. 14,00  

Beslut budget och taxa för kommande år, samt handlingsprogram med strategiska mål för de 

närmsta tre räkenskapsåren. Revidering av Internkontrollplan med delarna Risk och väsentlig-

hetsbedömning och Kontrollplan samt antagande av Internkontrollplanen för år 2022. 

 

Onsdagen den 7 december kl. 12.00 

Tidplan för nästa års styrelsemöten. Uppföljning av årets internkontrollplan. 
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Protokoll nr 6. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Onsdagen den 8 december 

2021, kl 14:30-14:40 

Plats: Stenungsbaden 

 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
Vice ordförande Lennart Svensson L 
 Kjell Stahre ST 
 Jesper Lundblad C 
 Mats Gjertz M 

Närvarande ersättare 
 Sanida Okanovic S 
 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
   
   

Närvarande tjänstemän 
VD   
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Mats Gjertz valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4. Ekonomi  

Resultatet redovisades t o m oktober och följer enligt plan. 

§ 5 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp.  
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§ 7 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Justeras  Protokollförare 

 

 

  

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 

 

  

Mats Gjertz   
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Kommunala rådet för funktionshindrade 
 
Sammanträdesdatum: 2021-12-03 
Tid: 10:00-12:10 
Plats: Skeppet 
 
Ledamöter 
Melisa Nilsson (S), ordförande 
Inga-Britt Johansson (Dems), vice ordförande 
Lisbeth Svensson (L), ersätter Maria Renfors (M) 
Eva Mariya Arnesson (REM), ersätter Gunilla Johansson (REM) 
Bo Lindgren (DHR) 
Kay Lithander (Neuroförb) 
Nina Andersson (FUB), ersätter Carina Gustavsson Öberg (FUB) 
 
Ersättare 
Eva-Lena Skog (Neuroförb) 
 
Övriga närvarande  
Anders Haag, verksamhetschef funktionshinder 
Maja-Liisa Odelius, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maja-Liisa Odelius            Melisa Nilsson (S)  Bo Lindgren (DHR) 
Sekreterare            Ordförande  justerare 
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                   2021-12-03 

  
Ärende 
 
 
  

1 Mötets öppnande och upprop 
Ordförande Melisa Nilsson (S) hälsar välkomna till 
funktionshinderrådets sista sammanträde för året. 
 

 
 

 
 

 

2 Val av justerare 
Bo Lindgren (DHR) valdes till justerare. Justeringen äger rum 8 
december. 
 

   

3 Information från funktionshinderverksamheten  
Verksamhetschef Anders Haag som informerar: 

• Lägesrapport gällande Covid-19. Smittspridningen ökar 
i samhället. De har varit ett fall av smitta på ett boende 
under hösten, men det hanterades effektivt och det gick 
bra för berörda personer. Skyddsutrustning används i 
ökad utsträckning. 

• Ny ansvarig för individ- och familjeomsorgen (Ulf 
Tolf). 

• Många nya beslut om särskilda boenden. 

   

     
4 Synpunkter som inkommit om tillgänglighetsanpassning av 

badplatser i Stenungsunds kommun (remiss) 
På rådets förra möte, 17 september, berättade utvecklingsledare 
Cecilia Stedt och enhetschef Anna Falck om att Stenungsunds 
kommun ser över hur fler badplatser kan 
tillgänglighetsanpassas. Förvaltningen har fått detta uppdrag av 
kommunfullmäktige.  
Information gavs om vad man kommit fram till i utredningen så 
långt. Ledamöter och ersättare i rådet bjöds in att lämna 
synpunkter i ärendet. Senast 1 november skulle synpunkterna 
mailas in till rådets sekreterare.  
 
Synskadades riksförbund har skickat in synpunkter på förslaget, 
som förvaltningen har tagit hänsyn till. Neuroförbundet Kaprifol 
(Eva-Lena Skoog) svarade efter remisstidens utgång att de inte 
har några synpunkter på förslaget. 
 
Sekreterare informerar på dagens sammanträde om hur ärendet 
hanteras fortsatt. I början av år 2022 ska ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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5 Statusrapport trygghetsboende CW-Borgs väg 

Sekreterare informerar om tidsplan för trygghetsboende vid 
CW-Borgs väg: 

• Tidig dialog 2021-10-28 
• Samråd 2022-03-30 
• Granskning 2022-09-28 
• Antagande i kommunfullmäktige 2023-04-10 
• Laga kraft 2023-05-08 

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft är nästa steg projektering 
och byggnation. Byggstart sker tidigast mitten av år 2024, så 
som bedömningen ser ut nu.  
 
Funktionshinderrådet beslutar att på sitt nästa sammanträde, 18 
mars 2022, få mer information om ärendet och vad som hände 
med den projektgrupp som skulle få bidra med sina perspektiv i 
medborgardialog om detaljplan för trygghetsboende CW-Borgs 
väg. Funktionshinderrådet har tidigare fått information om att 
en medborgardialog planeras, för att fånga upp synpunkter vid 
framtagandet av detaljplanen. Medborgardialogen skulle 
genomföras våren 2019 och representanter från PRO och SPF 
skulle bjudas in att lämna synpunkter och önskemål. 
Funktionshinderrådet beslutade på sammanträdet 11 december 
2018 att utse Bo Lindgren som ordinarie representant och Kay 
Lithander som ersättare till medborgardialogen gällande 
projektgruppen ”seniorperspektiv i samhällsplanering”.  
 
Vi (funktionshinderåder) har inte fått någon inbjudan till att 
deltaga i medborgardialogen.  
 

   

6 Statusrapport nytt resecentrum    
 Kommunstyrelsen beslutade tidigare under veckan (29 

november) att detaljplanen för Stenungsunds resecentrum går ut 
på granskning. Granskningsperioden varar 1-22 december och 
allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på 
förslaget.  
 
Informationsmöten ska hållas om detaljplanen 7, 8 och 9 
december. Mötena kommer att hållas både digitalt och på 
kulturhuset Fregatten. Planen presenteras och man kan ställa 
frågor. Föranmälan krävs. Mer information och 
anmälningsformulär finns på kommunens hemsida.  
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Sammanträdestider 2022  
Funktionshinderrådet fastställer datum och tider för 
arbetsutskott samt sammanträden år 2022 enligt följande: 
 
(Arbetsutskott KRF fredagar kl. 10:00-11:00, KRF fredagar kl. 
10:00-12:00) 
 
Arbetsutskott KRF 4 mars, KFR 18 mars  
Arbetsutskott KRF 6 maj, KFR 20 maj  
Arbetsutskott KRF 2 september, KFR 16 september  
Arbetsutskott KRF 11 november, KFR 25 november 
 
 

   

8 Information från föreningarna representerade i 
funktionshinderrådet 
Eva Mariya Arnesson för Reumatikerföreningen:  
REM har deltagit i ett pilotprojekt om hjälpmedel och digital 
teknik. Föreningen förbereder just nu en skrivelse till 
kommunstyrelsen med önskemål/förslag. Föreningen planerar 
även en mässa för hjälpmedel i Fregatten våren 2022. 
 
Inga-Britt för Demensförbundet STO: 
Förbundet har anordnat olika träffar för anhöriga samt planerat 
ett julbord.  
 
Nina Andersson för FUB (förening för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga): 
Föreningen ordnade ett julbord 27 november. Föreningen 
bevakar även ärenden som behandlas på rikspolitisk nivå, som 
till exempelvis nivån för bostadstillägg. I övrigt planeras en 
utflykt på två dagar för medlemmarna i maj 2022, med besök på 
Nordens Ark och övernattning på Vann. 
 
Kay Lithander för Neuroförbundet: 
Föreningen planerar ett firande på Åbytravet kommande år och 
har kommit igång med Café MS igen. 
 
Bo Lindgren för DHR (Delaktighet Handlingskraft 
Rörelsefrihet): 
Berättar om föreningens senaste möten och tipsar om tidningen 
Funktionshinderpolitik.  
 

   

9 Övriga frågor    
 Ordförande Melisa Nilsson (S) berättar kort om kommunens    
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 fixartjänst, med anledning av fråga från Inga-Britt Johansson 
(Dems). Peter, som arbetar med fixartjänsten, kommer att gå i 
pension. Förvaltningen håller på att arbeta på en bra lösning just 
nu. En annan person ska ta över Peters uppgifter. 
Funktionshinderrådet beslutar att på nästa sammanträde, 18 
mars 2022, få en föredragning om fixartjänsten i Stenungsunds 
kommun. 
 
Bo Lindgren (DHR) ställer frågan varför handikapparkeringen 
utanför kommunhuset är borttagen och varför parkeringsrutorna 
har minskat i storlek vid Fregatten. Rådet beslutar att få svar på 
frågan till nästa sammanträde, 18 mars 2022. 

     
10 Mötets avslutande    
     

 
 























































 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 219 Dnr: KS 2021/1066 
 
Anmälningsärende – Motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden har inkommit från Lillemor Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2021-11-10, om att utsläppen 
av läkemedelsrester vid Strävlidens reningsverk behöver elimineras. Lillemor Arvidsson (M) 
föreslår att beredningen för miljö och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan 
vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till kommunstyrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2021-12-02 
Motion 2021-11-10 
Bilaga till motion, artikel ur Läkemedelsvärlden 2021-11-09  
 
Inlägg i debatten 
Lillemor Arvidsson (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
 
 



 

 
 
 

Informationsskrivelse Dnr KS 2021/1066
2021-12-02

 
Maja Liisa Odelius  
Kommunsekreterare 
 
 
Anmälningsärende – Motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden har inkommit från Lillemor Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2021-11-10, om att utsläppen 
av läkemedelsrester vid Strävlidens reningsverk behöver elimineras. Lillemor Arvidsson (M) 
föreslår att beredningen för Miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan 
vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
   
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2021-12-02 
Motion 2021-11-10 
Bilaga till motion, artikel ur Läkemedelsvärlden 2021-11-09  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
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Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
Stenungsund 10 november 2021 
 
Bakgrund: 
 

Ungefär 1000 olika läkemedel spolas ner i avloppen och hamnar i 
vattendragen varje år. Hittills har nivåerna som uppmätts inte ansetts 
farliga för människor, men fiskar och vattenlevande djur påverkas 
redan vid låga halter. Man har till exempel sett att diklofenak kan 
påverka utvecklingen av fisk och ryggradslösa djur, medan östradiolen 
kan ändra könstillhörighet så hanfiskar kan bli honfiskar.  

 
Vad: 

Beredningen för Miljö och fysisk planering får i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att vidta åtgärder som eliminerar utsläpp av läkemedel 
vid Strävliden som är vårt största reningsverk och som ombesörjer 
nästan allt avloppsvatten i kommunen. 
 

Varför: 
Flera studier visar att även små mångder läkemedlesrester  kan 
påverka växt och djurliv på negativa sätt. 
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Beredningen för Miljö- och fysisk planering undersöker vilka 
åtgärder som kan vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Lillemor Arvidsson  

 

Länkar:  
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/lakemedel-i-vattenrecipienter---hur-prioriterar-vi-
framtidens-rening.html 
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-
reningsprocesser/lakemedelsrening/  
https://www.ri.se/sv/berattelser/nytt-satt-att-fa-bort-lakemedelsrester-fran-avloppsvattnet  

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/lakemedel-i-vattenrecipienter---hur-prioriterar-vi-framtidens-rening.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/lakemedel-i-vattenrecipienter---hur-prioriterar-vi-framtidens-rening.html
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/lakemedelsrening/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/lakemedelsrening/
https://www.ri.se/sv/berattelser/nytt-satt-att-fa-bort-lakemedelsrester-fran-avloppsvattnet
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 Räddningstjänstförbundet 
 Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

Datum:  2021-12-22 
 

 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg 
 
 

Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap 
för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG)”   

Härmed överlämnas ”Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(RSG)” 

I samband med överlämnandet av utredningen idag den 22 december 2021 delges även 
utredningen till övriga kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

Utredningen delges även till SBRFs direktion och RSGs styrelse. RSG kommer också samma 
dag att offentliggöra information på RSG:s hemsida www.rsgbg.se. 

Utredningen är inte uttömmande i alla delar utan kan komma att kompletteras efterhand. 
Dock är det angeläget att Stenungsunds kommun inkommer med en formell 
medlemsansökan till RSG så att processen inte förlorar kraft och tempo. RSG önskar också 
att Stenungsunds kommun inkommer med namn på en kontaktperson för att underlätta 
och påskynda den vidare processen. 
 
 
 
Lars Klevensparr                                                Carina Björkman 
förbundsdirektör                                               utvecklingschef 
 
 
 

http://www.rsgbg.se/


 

 
 

2021-12-10 
Carina Björkman 
Utvecklingschef 
Dnr: A0535/20 

 

 

 

Utredning av förutsättningarna 
för ett eventuellt medlemskap 
för kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

 

 

 

 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  1 

 

Innehåll 

1 INLEDNING 4 

2 ORGANISATION 5 

 SBRF:S POLITISKA ORGANISATION 5 
 SBRF:S FÖRVALTNINGSORGANISATION 5 
 KOMMENTAR – ORGANISATION 7 

3 RISKBILD 8 

 LILLA EDETS KOMMUN 8 
 TJÖRNS KOMMUN 9 
 STENUNGSUNDS KOMMUN 10 

4 RÄDDNINGSUPPDRAG 12 

 LILLA EDETS KOMMUN 12 
 TJÖRNS KOMMUN 14 
 STENUNGSUNDS KOMMUN 16 
 KOMMENTAR – RÄDDNINGSUPPDRAG 18 

5 HANDLINGSPROGRAM 18 

6 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 19 

 TILLSYN LSO OCH LBE 19 
 TILLSTÅND LBE 20 
 REMISSHANTERING 21 
 RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 21 
 INFORMATION OCH EXTERN UTBILDNING 22 
 AUTOMATLARM 22 
 KOMMENTAR – FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 22 

7 OPERATIV VERKSAMHET 23 

 SYSTEMLEDNING 23 
 OPERATIV BEREDSKAP 24 
 UTBILDNING OCH ÖVNING 25 
 FORDON 26 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  2 

 

7.4.1 FORDON LILLA EDET 27 
7.4.2 FORDON TJÖRN 27 
7.4.3 FORDON STENUNGSUND 28 

 ANDNINGSSKYDD OCH RADIO FÖR RÖKDYKNING 28 
 KOMMENTAR – OPERATIV VERKSAMHET 29 

8 OPERATIV FÖRMÅGA 30 

 INSATSFÖRMÅGA ENLIGT HANDLINGSPROGRAM 30 
 FARLIG VERKSAMHET 31 
 NATIONELL KEMENHET 31 
 KÖRTIDER, TÄCKNINGSGRAD OCH OPERATIV FÖRMÅGA 31 

8.4.1 LILLA EDETS KOMMUN 31 
8.4.2 TJÖRNS KOMMUN 35 
8.4.3 STENUNGSUNDS KOMMUN 40 
8.4.4 TÄCKNINGSGRAD I JÄMFÖRELSE MED RSG 43 

 KOMMENTAR – OPERATIV FÖRMÅGA 44 

9 FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR 45 

 BRANDSTATIONER 45 
9.1.1 LILLA EDET 45 
9.1.2 TJÖRN 45 
9.1.3 STENUNGSUND 46 
9.1.4 ÖVRIGT BRANDSTATIONER 46 

 ÖVNINGSANLÄGGNINGAR 46 
 HYRES- OCH DRIFTSKOSTNADER 47 
 KOMMENTAR - FASTIGHETER 48 

10 AVTAL MELLAN SBRF OCH ANNAN PART 49 

11 IT-SYSTEM 51 

 KOMMENTAR – IT 51 

12 PERSONAL 52 

 ARBETSMILJÖ 52 
 REKRYTERING OCH TESTER 52 
 LOKALA AVTAL 53 
 SEMESTERLÖNESKULD 53 
 PENSIONSSKULD 54 
 KOMMENTAR - PERSONALFRÅGOR 54 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  3 

 

13 EKONOMI 55 

 KOMMUNENS KOSTNAD FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 55 
13.1.1 MEDLEMSAVGIFT SBRF 55 
13.1.2 NETTOKOSTNAD RÄDDNINGSTJÄNST PER KOMMUN 56 
13.1.3 RSG:S NUVARANDE BERÄKNINGSMODELL FÖR MEDLEMSAVGIFT 56 

 DRIFTBUDGET 58 
 INVESTERINGAR 59 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 60 
 KOMMENTAR – EKONOMI 60 

14 REKOMMENDATION 61 

 

  



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  4 

 

1 Inledning 

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med 
sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunal-
förbundet 1993.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har inkommit med var sin 
intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. De tre kommunerna har sedan    
1 januari 2017 organiserat den kommunala räddningstjänstverksamheten i ett 
gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF). I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns 
kommun även utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av 
kommunalförbundet SBRF är påbörjad. 

Förbundsdirektör Lars Klevensparr har av RSG:s förbundsstyrelse fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och har utsett Utvecklingschef 
Carina Björkman som ansvarig för utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget 
ska bedöma förutsättningarna för ett medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns 
och Stenungsunds kommun. Utredningen påbörjades i januari 2021 avseende 
Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid halvårsskiftet samt 
färdigställdes i sin helhet i december 2021. 

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och 
dokumentation från berörda kommuner, SBRF och RSG om inte annan källa 
anges. Vid behov av att komplettera uppgifterna i utredningen med fristående 
kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en 
jämförelse utifrån ett RSG-perspektiv har detta gjorts i slutet av berörda kapitel. 
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2 Organisation 

 SBRF:s politiska organisation  
SBRF är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av 6 
ledamöter och 6 ersättare där var och en av de tre förbundsmedlemmarna utser 
2 ledamöter och 2 ersättare. Direktionen väljer för varje mandatperiod (4 år) 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ordförandeposten 
roterar mellan medlemskommunerna varje mandatperiod och innehas under 
pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun. Medlemmarnas 
framställning till förbundet sker genom medlemssamrådet. 

 SBRF:s förvaltningsorganisation 

Vid halvårsskiftet 2021 var det 155 anställda i förbundet. Av dessa är 63 
personer anställda enligt AB1 (Allmänna bestämmelser) och 92 personer är 
anställda på RiB2-avtalet.  

 
Figur 1. Organisation SBRF 3  

 
1 AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor, 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html 
2 RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för 
beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en 
huvudanställning hos en annan arbetsgivare. (www.skr.se, 2021) 
3 SBRF:s organisation: https://sbrf.se/organisationen-sbrf/ (Hämtad oktober 2021)  
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Förbundets ledning består av Förbundsdirektör och Räddningschef som tillika 
är operativ chef. Den operativa chefen har till sin hjälp tre områdeschefer och en 
industrisamordnare. Områdescheferna är ansvariga för den operativa 
verksamheten inom varsitt geografiska område och industrisamordnaren är 
ansvarig för industristyrkan som är stationerad i Stenungsund.  

Sedan maj 2021 har RSG stöttat organisationen genom att tillhandahålla 
resurser för att SBRF ska kunna bemanna de fyra chefsfunktionerna, 
Förbundsdirektör, Bitr. förbundsdirektör, som är en nyskapad befattning, 
Räddningschef/operativ chef samt områdeschef Stenungsund. 

Den förebyggande avdelningen leds av en chef som tillika är brandingenjör och 
som till sin hjälp har en brandingenjör och tre brandinspektörer.  

Utvecklingsstrateg är ett stöd till ledningen bland annat inom områdena höjd 
beredskap, fastighetsfrågor och upphandlingar. Resurs från Stenungsunds 
kommun hjälper till med upphandlingar till en kostnad motsvarande 0,15 
årsarbetare.   

Det finns även en nyinrättad handläggartjänst med samordningsansvar för 
fordon 50% samt ansvar för utbildning och övning av ledningsfunktionerna 
IL/CSR4 50% som saknas i organisationsbilden. (Figur 1) 

Funktionen olycksutredare saknas i organisationen och har köpts in vid vissa 
större olycksutredningar av närliggande räddningstjänster, exempelvis RSG. 

Det administrativa stödet består av två administratörstjänster och en 
kommunikatörstjänst. Sekreterartjänst köps från Tjörns kommun för 
förberedelser, sekreterarfunktion och efterarbete i samband med Direktionens 
möten motsvarande en tidsåtgång på ca 110 tim/år. 

Vid SBRF:s bildande identifierades behov av en 50%-tjänst inom ekonomi och 
en 40%-tjänst inom HR. Ekonomi resurs köps in från Stenungsunds kommun 
och inledningsvis köptes även HR resurs in från Stenungsunds kommun men på 
grund av hög personalomsättning så övergick det till inköp av extern HR-
konsult istället. Efter direktionsbeslut utökades den 40% HR-tjänsten till 100% 
våren 2019 och den ökade kostnaden skulle hanteras inom SBRF:s befintliga 
budgetram. I dagsläget är HR-tjänsten tillsatt med en tillfällig anställning på 
100% som sträcker sig fram till och med oktober 2022. 

Stöd- och servicetjänster såsom fakturahantering, IT, löneadministration, 
växel/telefoni hanteras via avtal med SOLTAK AB som är ett bolag som ägs 
gemensamt av kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv 

 
4 IL - insatsledare och CSR - chefs- och stabsresurs är roller i det operativa ledningssystemet, Västra Räddningsregionen, 
VRR. 
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och Öckerö. Fakturering av tjänsterna går dels via Stenungsunds kommun och 
dels direkt på SBRF till en kostnad som motsvarar 0,8 årsarbetare. 

Den operativa personalen består av styrkeledare, brandman heltid och 
brandman RiB och är fördelade på fyra brandstationer, Stenungsund, Lilla Edet, 
Kållekärr och Skärhamn enligt (Tabell 1)  

Tabell 1. Antalet anställda per stationsområde 2021-09-21 

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet 2021/2022 att starta 
en egen industribrandkår med namnet IRIS (Industrins Räddningstjänst I 
Stenungsund). RiB-personalen som idag ingår i Stenungsunds industristyrka 
enligt (Tabell 1) övergår till den nystartade Industribrandkåren, IRIS, i samband 
med att samarbets- och samverkansavtalet mellan SBRF och Industrin i 
Stenungsund upphör vid årsskiftet. Det pågår förhandlingar mellan SBRF och 
IRIS rörande lokaler och övriga behov.  

 Kommentar – Organisation 

 Stenungsund 
kommunstyrka 

Stenungsund 
industristyrka 

Lilla Edet Kållekärr Skärhamn 

Styrkeledare heltid 4  4 4  

Styrkeledare RiB  12    

Brandman heltid 16  11 10  

Brandman RiB 20 20 10 13 13 

Totalt per station 40 32 25 27 13 

SBRF:s organisation innehåller väldigt få egna resurser inom området 
verksamhetsstöd exempelvis, HR, IT, ekonomi och upphandling.  

Det saknas olycksutredarkompetens i förbundet vilket för med sig att få 
olycksutredningar genomförs. Systematiken att följa upp och lära av 
insatser saknas.   

Det finns heller inga operativa ledningstjänster såsom IL utan IL-
funktionen hanteras i kombination med en grundbefattning som en ren 
beredskapstjänst. 
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3 Riskbild 

 Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun ligger i Västra Götaland och gränsar till kommunerna 
Trollhättan, Ale, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Vänersborg. (Figur 2) 

De fem största tätorterna är Lilla Edet (cirka 40 % av invånarna), Lödöse, Göta, 
Nygård och Hjärtum. I centralorten Lilla Edet ligger kommunens brandstation 
bemannad med heltids- och RiB-personal. 

 
Figur 2. Brandstationer och tätorter i Lilla Edets kommun. 

Lilla Edets kommun har drygt 14 000 invånare och en landareal på cirka 320 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med 7 % fram till 2030 och med 
drygt 19 % fram till 2050. (SCB, 2021)5. I tätorten Lödöse förväntas 
befolkningen växa ännu kraftigare, 60 %, de närmsta 10 åren6. 

Kommunen är till stor del en landsbygdskommun och det finns också större 
sammanhängande skogsarealer med risk för stora skogsbränder. Kommunen 
delas av Göta Älv och risken för ras och skred i Götaälvdalen är hög. Inom 
kommunen finns också omfattande väg- och järnvägstrafik, framförallt E45:an 

 
5 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
6 TTELA, 2021. Då blir Lödöse större än Lilla Edet. https://www.ttela.se/ [hämtad november 2021] 
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och Norge-Vänerbanan. Yrkessjöfart förekommer på Göta Älv via sluss i Lilla 
Edet samt till och från hamnanläggningar. Centralt i kommunen finns Essity 
Hygiene and Health AB, som är kommunens största industriverksamhet, tillika 
Sevesoanläggning7 och därmed också farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 
Inom kommunen finns ytterligare 5 anläggningar som klassas som farlig 
verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 

 Tjörns kommun 
Tjörns kommun ligger i Västra Götaland och omfattar ön Tjörn samt mer än       
1 500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav flertalet är 
obebodda. Kommunen gränsar till Kungälv, Stenungsund och Orust. Kommunen 
skiljs från fastlandet av Hakefjorden och Askeröfjorden och från ön Orust av 
Stigfjorden. (Figur 3). Skärhamn är kommunens centralort och dess största 
tätort, men invånarna är bosatta på spridda platser inom kommunen, 
framförallt längsmed kusten. I Skärhamn ligger en brandstation bemannad med 
RiB-personal och i Kållekärr ligger en brandstation bemannad med heltids- och 
RiB-personal. 

 
Figur 3. Brandstationer och tätorter i Tjörns kommun. 

 
7 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor 
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Tjörns kommun har drygt 16 000 invånare och en landareal på cirka 170 km2. 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 3 % fram till 2030 och 
nästan 9 % fram till 2050. (SCB, 2021)8. 

Tjörn är en utpräglad turistkommun som sommartid i stort sett fördubblar sin 
befolkning. Vattennära aktiviteter och verksamheter, såsom båttrafik, 
gästhamnsverksamhet, lek, bad och fiske innebär att risken för 
drunkningsolyckor ökar. Bebyggelsen på Tjörn utgörs framförallt av 
villabebyggelse. I äldre samhällen längsmed kusten finns ofta inslag av mycket 
tät och brandfarlig bebyggelse. De verksamheter som finns som innebär 
särskilda risker är bland annat en djuphamn med frekventa anlöp av mycket 
stora fartyg, flertalet magasin och lager som innehåller mycket höga 
brandbelastningar, samt två verksamheter klassade som farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § LSO. Kommunen har broförbindelser till Stenungsund via 
Tjörnbron över Askeröfjorden och till Orust via Skåpesundsbron (länsväg 160). 
Mängden oljetransporter samt den totala trafikintensiteten genom Västerhavet 
förväntas att öka, med ökad risk för olyckor med oljeutsläpp som följd. (SBRF, 
2018)9 

 Stenungsunds kommun 
Stenungsunds kommun ligger i Västra Götaland, vid Skagerrak innanför öarna 
Orust och Tjörn. Kommunen gränsar även till Lilla Edet, Kungälv samt 
Uddevalla. (Figur 4) 

Centralort är Stenungsund med cirka 50 % av invånarna. Övriga större tätorter 
är Stora Höga, Jörlanda, Ödsmål, Ucklum och Timmervik. I centralorten 
Stenungsund ligger kommunens brandstation bemannad med heltids- och RiB-
personal. 

 
8 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
9 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 4. Brandstationer och tätorter i Stenungsunds kommun. 

Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och en landareal på cirka 250 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med cirka 5 % fram till 2030 och 
med 13 % fram till 2050. (SCB, 2021)10. 

I Stenungsunds kommun finns ett antal stora petrokemiska industrier med 
komplicerade riskbilder. Inom kommunens område finns det nio anläggningar 
som lyder under 2 kap 4 § LSO. Dessa anläggningar är Nouryon (petrokemi), 
Perstorp Oxo (petrokemi), Borealis Kracker (petrokemi), Borealis Polyeten 
(petrokemi), Inovyn (petrokemi), Vattenfall Kraftverk, AGA Gas, Primagaz 
(gasolhantering) samt NCC Gategård. De sju förstnämnda är även 
Sevesoklassade11 i den högre nivån. I nord-sydlig riktning korsas kommunen av 
E6 och järnvägen Bohusbanan, med stopp i Stora Höga, Stenungsund och 
Svenshögen. På E6 och Bohusbanan transporteras stora mängder farligt gods. I 
fyra hamnar för godstrafik lastas och lossas stora mängder farligt gods som 
sedan fraktas på havet eller i omfattande rörledningssystem. I väster finns en 
broförbindelse med ön Tjörn och en färjeförbindelse med ön Orust. I kommunen 
finns även stora skogsarealer i svårframkomlig terräng. (SBRF, 2018)12 

 
10 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
11 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
12 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10. 
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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4 Räddningsuppdrag  

 Lilla Edets kommun 
Det inträffar omkring 230 händelser per år (medel 2016–2020)13 som 
föranleder ett räddningsuppdrag i Lilla Edets kommun. Det innebär i snitt 17 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 5). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 5. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Lilla Edets kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)13 

 

Drygt 53 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 120 
olyckor och tillbud per år och 8,9 per 1 000 invånare, vilket är drygt 50 % högre 
än det nationella snittet och 85 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad14. (Figur 6)  

 
13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
14 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 6. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)13 

Nästan 35 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA15-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 7) 

 
Figur 7. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Lilla Edets kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)16 

 
15 IVPA – I väntan på ambulans 
16 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  14 

 

Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202017 inträffar 0,8 utvecklade 
bränder18 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Lilla Edets 
kommun, vilket är 60 % högre än det nationella snittet på 0,5. 

 

 Tjörns kommun 
Det inträffar drygt 200 händelser per år (medel 2016–2020)19 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Tjörns kommun. Det innebär i snitt 14,5 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 8). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 8. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Tjörns kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)19 

Ungefär hälften av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, 
exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär 
ungefär 100 olyckor och tillbud per år och 6,8 per 1 000 invånare, vilket är 17 % 
högre än det nationella snittet och drygt 40 % högre än övriga kommuner inom 
kategorin Pendlingskommun nära mindre tätort20. (Figur 9) 

 
17 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
18 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
20 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 9. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)19  

 

Drygt 30 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Cirka 20 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 10) 

  
Figur 10. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Tjörns kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)21 

 
21 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202022 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder23 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Tjörns kommun, 
vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Stenungsunds kommun 
Det inträffar drygt 360 händelser per år (medel 2016–2020)24 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Stenungsunds kommun. Det innebär i snitt 14 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 11). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 11. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Stenungsunds kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)24 

 

Cirka 50 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 160 
olyckor och tillbud per år och 7 per 1 000 invånare, vilket är nästan 20 % högre 
än det nationella snittet och 40 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad25. (Figur 12)  

 
22 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
23 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
25 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  17 

 

 
Figur 12. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)24 

 
40 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 13) 

 
Figur 13. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Stenungsunds kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)26 

 
26 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202027 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder28 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Stenungsunds 
kommun, vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Kommentar – Räddningsuppdrag 

5 Handlingsprogram 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommuner, eller av 
kommuner bildade kommunalförbund, skyldiga att ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. SBRF 
har ett handlingsprogram som är fastställt av förbundsdirektionen och som gäller 
från 2018-04-10. Nuvarande handlingsprogram är baserat på en äldre riskanalys 
som genomfördes ett par år innan förbundet bildades. 

Handlingsprogrammet behöver revideras senast 1 januari 2022 med anledning 
av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt föreskrifter och 
allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.  

Avsikten med förändringarna i LSO är att öka styrningen för ett tillfredställande 
och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna ska på ett 
tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken räddningstjänstförmåga 
de har att hantera de risker för olyckor som finns i kommunen.  

 
27 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
28 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 

Alla tre kommunerna har betydligt fler räddningsuppdrag av typen 
olyckor och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade 
kommuner enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som 
helhet och jämfört med RSG. Lilla Edets kommun utmärker sig mest i 
statistiken. 
 
Lilla Edets kommun ligger också 60% högre än nationella snittet avseende 
antalet utvecklade bränder i byggnad relaterat till folkmängd.  
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6 Förebyggande verksamhet 

Förebyggandeavdelningen i SBRF består av 5 personer, chef/brandingenjör, 
brandingenjör och tre brandinspektörer. Tjänsterna chef och brandingenjör är 
placerade i Stenungsund och brandinspektörerna är placerade i Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund. Förebyggandeavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är 
information och rådgivning om brandskydd, tillsyn LSO/LBE, tillståndsgivning 
LBE, plan- och byggprocessen samt planering av externutbildning som sedan i 
huvudsak utförs av operativ personal. 

 Tillsyn LSO och LBE 
Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inriktningen för 
tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan.  

Inriktningen för tillsynsplanen på SBRF har varit att 

 de objekt som omfattas av kravet på en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet ska besökas med 1-4 års mellanrum beroende på till 
exempel personintensitet, verksamhet, byggnadskonstruktion och status 
på det systematiska brandskyddet (SBA). Inom SBRF finns det ca 250 
verksamheter som omfattats av skriftlig redogörelse och fördelningen 
per kommun är Stenungsund 120, Tjörn 70 och Lilla Edet 60.  

 
 de verksamheter som har tillståndspliktig mängd brandfarlig eller 

explosiv vara ska besökas vart annat eller vart fjärde år. Totalt är det ca 
170 verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarliga 
eller explosiva varor och fördelningen per kommun är 81 i Stenungsund, 
49 på Tjörn och 40 i Lilla Edet.  

 
 verksamheter som omfattas av skyldigheter vid farlig verksamhet enligt 

2 kap 4 § LSO, ska tillsynas minst vart fjärde år. Inom förbundet finns 17 
anläggningar (Tabell 2) som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 
§ LSO. Vid tillsynen kontrolleras bland annat att de har analyserat 
riskerna för sådana olyckor som kan orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljön, och i skälig omfattning håller eller bekostar 
beredskap med personal och egendom och i övrigt vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Räddningstjänstens 
kontroll och påverkan av hur de uppfyller dessa krav sker delvis 
kontinuerligt i det regelbundna samarbetet med industrierna och vid 
granskande av säkerhetsrapporter, tillstånd enligt miljöbalken, PBL-
frågor, samt vid gemensamma tillsyner med andra myndigheter.  
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Stenungsund Tjörn Lilla Edet 
AGA Gas Panda fyrverkerier Essity Hygiene and Health 
Borealis Polyeten NCC Wallhamn Sjöfartsverkets sluss 
Borealis Kracker  Vattenfalls kraftverksdamm 
Nouryon  Skanska Terås 
INOVYN  Dammanläggning Stendammen 
Perstorp  Dammanläggning Ryrsjön 
Primagaz   
Vattenfall kraftverk   
NCC Gategård   

Tabell 2. Anläggningar inom SBRF som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO  

För år 2021 var planeringen 116 tillsyner men tillsynsverksamheten har påverkats 
kraftigt av pandemin. Från hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom 
SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket har lett till 
att tillsynsverksamheten i stort avstannat under 2021. Under 2020 utfördes ett 
lägre antal tillsyner jämfört med ett ”normalår” som brukar vara ca 80 tillsyner. 

Tillsyner - SBRF 
 

2020 2019 

LSO 28 56 

LSO-LBE 2 7 

LBE 6 10 

Totalt 36 73 
Tabell 3. Antalet genomförda tillsyner 2020 och 2019 

 Tillstånd LBE 
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på 
delegation av förbundets direktion.  
 

Tillstånd LBE - SBRF 
 2020 2019 

Brandfarlig vara 22 20 

Explosiv vara 7 9 

Totalt 29 29 
Tabell 4. Antalet utfärdade tillstånd 2020 och 2019 
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 Remisshantering 
Det finns ett samarbete med kommunernas plan- och bygglovsavdelningar via   
regelbundna möten där bygglovsärenden granskas och vid behov lämnas även 
skriftliga yttranden. Under 2020 har 53 bygglovsärenden och 11 
detaljplansärenden skickats till förbundet på remiss. Under 2019 hanterades 
remisser på 74 bygglovsärenden och 5 detaljplansärenden. 

I rollen som bland annat remissinstans åt polismyndigheten gällande offentliga 
arrangemang, mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
serveringstillstånd har 33 remisser hanterats av SBRF under 2020 vilket var 
något mindre än normalt på grund av pandemin. Under 2019 hanterades 61 
remisser. 

När det gäller serveringstillstånd så utfärdar Lilla Edets kommun det själva 
medan Stenungsunds och Tjörns kommun anlitar Göteborgs Stad, 
tillståndsenheten. 

 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll bedrivs inom SBRF:s 
medlemskommuner på entreprenad. SBRF följer upp och ansvarar för att 
rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning 
och förskrifter. SBRF har ca 17 000 objekt som omfattas av brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 4 § LSO. Förebyggandeavdelningen ansvarar för kontakt med 
sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av deras uppdrag och 
verksamhet.  

Förbundet utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt att själva få 
utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare 
utföra rengöring på sin fastighet. Under 2020 och 2019 utfärdades 12 
respektive 13 tillstånd.  

SBRF har under 2021 slutfört  ny upphandling av entreprenör för att utföra 
sotning och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Det som skiljer mot 
tidigare upphandlingar är att sotningsmomentet ska utföras underifrån (sk 
stavsotning) där så är möjligt. I upphandlingen fanns en färdig taxekonstruktion 
där anbudsgivarna fick ange sitt timpris för sotning (rengöring) respektive 
brandskyddskontroll. Taxekonstruktionen följer rekommendationen från SKR.29 
Taxan justeras årligen med sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna, SKR och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.  

 
29 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2021. Underlag för upphandling av sotningsverksamhet. 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/skyddmotolyckorraddningstjanst/brandskyddsk
ontrollsotning.338.html 
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 Information och extern utbildning 
SBRF utbildar medlemskommunernas anställda i brandkunskap och hjärt- och 
lungräddning. Under de senaste åren har dessa utbildningsinsatser minskat på 
grund av en lägre bokningsgrad, troligtvis som en följd av kommunernas 
försämrade ekonomi. 

SBRF utbildar även medlemskommunernas skolelever med start i förskoleklass 
och med fortsättning i årskurs 2, 5 och 8.  

Antalet utbildningsinsatser 2020 påverkades av Corona restriktioner. 

SBRF 2020 2019 

Totalt antal som informerats/utbildats 1197 8278 

Deltagare på Brandkunskap-utbildning 103 359 

Deltagare på HLR-utbildning 121 238 

Informationstillfällen allmänhet 7 62 
Tabell 5. Informationsinsatser och extern utbildning inom SBRF under 2020 och 2019 

 Automatlarm 
SBRF har avtal med anläggningsägare för hantering av automatlarm. Idag finns 
det ca 230 anslutningar och intäkten består av årsavgifter och obefogade larm 
och är på ca 2 mkr per år där årsavgiften står för ca 0,5 mkr.  

 Kommentar – Förebyggande verksamhet 

Den förebyggande verksamheten har påverkats mycket av pandemin och 
väldigt få tillsyner har genomförts det senaste året. Bedömningen är att 
det finns resurser för den löpande verksamheten men det saknas resurser 
för utvecklingsarbete såsom exempelvis förändrat arbetssätt för ökad 
rättssäkerhet och riskanalysarbete kopplat till handlingsprogram.  

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör till skillnad mot RSG som 
har det i egen regi. 
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7 Operativ verksamhet 

Inom SBRF finns fyra brandstationer som är placerade i Lilla Edet och 
Stenungsund samt på Tjörn i Kållekärr och Skärhamn samt fyra räddningsvärn. 
(Figur 14, Figur 15) visar invånarantal och landyta per brandstation och 
kommun med RSG som jämförelse. 

 

 
Figur 14. Invånare per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom SBRF samt RSG 

 

 
Figur 15. Kvadratkilometer landyta per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom  
SBRF samt RSG 

 

 

 Systemledning 
SBRF har sedan 2019 ett avtal med RSG avseende larmning och övergripande 
ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem, Västra 
Räddningsregionen, med RSG som driftsansvarig.  
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 Operativ beredskap 
Den operativa beredskapen är enligt (Tabell 6) 

 Ledning Heltid 
Stl/bm 

RiB Stl/bm Värn-personal Kommentar 

Förbundet 1 CSR 
1 IL 

    

Tjörn - 
Kållekärr 

 1 + 2   90s 0 + 2   6min Härön ca 10   

Tjörn -
Skärhamn 

  
0 + 2   6 min 
 

Åstol ca 21 inkl. 
Resurs Räddning 
Klädesholmen ca 9  
Dyrön ca 9  
 

Värnen på Dyrön och 
Åstol har IVPA. 
Resurs Räddning på 
Åstol är frivilliga 
med kompetens och 
utbildning att 
hantera IVPA-larm 

Lilla Edet  

1 + 2   90s 
0 + 2   6 min 
/dagtid 
 

0 + 2   6min 
/kväll, natt, helg 

 

2 brandmän heltid 
på dagtid med 6 min 
anspänningstid har 
finansierats genom 
avtalet med Essity 
som är uppsagt per 
oktober-21 
 

Stenungsund 
Kommunstyrka 

 
1 + 3 +1 skick   
90s 

0 + 2   5min (1K) 
0 + 2   8min (2K) 
 

 

1 person i utökad 
grundbemanning/ 
lag för skick inom 
hela förbundet. 
2K-styrkan 
finansieras i 
dagsläget av SBRF 
till 25% resterande 
del finansieras av 
Industrin 
 

Stenungsund 
Industristyrka 

  
1 + 1 + 4   5 min 
 

 

Övergår till den 
nybildade 
industribrandkåren, 
IRIS, vid årsskiftet 

Tabell 6. Operativ beredskap, SBRF 

Insatsledare (IL) är ingen egen befattning inom SBRF utan en funktion som 
kombineras med en grundbefattning. Det betyder att funktionen Insatsledare är 
en ren beredskapstjänst och detsamma gäller för funktionen Chefs- och 
stabsresurs (CSR). 
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Styrkeledare (stl) och brandmän (bm) på heltiden arbetar alltid dygnspass, ca 7 
dygnspass/månad. Personalplanering utifrån ett förbundsperspektiv är ett 
utvecklingsområde för trots att förbundet har funnits sedan 2017 så har 
personalplaneringen mest skett inom varje stationsområde och inte 
förbundsövergripande.   

Den operativa beredskapen i Lilla Edet stämmer inte överens med aktuellt 
handlingsprogram vilket också framgår av Länsstyrelsens krav på SBRF som 
påpekar att den operativa beredskapen ska upprätthållas i den numerär som 
anges i handlingsprogrammet. Enligt handlingsprogrammet så ska styrkan i 
Lilla Edet vara 1+5 med en anspänningstid på 6 min men är i dagsläget 1+2 på 
90s och 0+2 på 6min. SBRF:s motivering till den minskade bemanningen är att 
responstiden har minskat då man delvis infört heltidstjänster.  

Brandman dagtid i Lilla Edet med en anspänningstid på 6 min är stationerad på 
företaget Essity Hygiene and Health AB för att arbeta med brand- och 
olycksförebyggande arbete enligt ett avtal som är uppsagt per oktober-21.  

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet att starta en egen 
industribrandkår med den industristyrka som idag tillhör SBRF. När det gäller 
kommunstyrkan ”2K” som finansieras av både SBRF och Industrin är 
inriktningen att den fortsatt ska vara en kommunstyrka.  

 

 Utbildning och övning  
Utbildning och övning av ledningsfunktioner och brandmän har varit bristfällig 
inom SBRF då det saknats struktur och förmågebeskrivningar för att kunna 
planera och genomföra relevanta utbildningar och övningar.  
 
Under 2021 tillsattes en tjänst för samordning av utbildning och övning för 
ledningsfunktionerna. SBRF har även startat upp ett arbete under hösten 2021 
för att möjliggöra uppföljning av skall-kravs övningar på personnivå via 
personalmodulen i Daedalos. Funktionaliteten har funnits i systemet men inte 
använts tidigare så nuvarande uppföljning är bristfällig.  
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 Fordon 
(Tabell 7) innehåller en förteckning av fordon som ägs av SBRF, några av de 
mindre fordonen är på leasingavtal.  

Stenungsund 
 

Tjörn Lilla Edet 

Släck- och räddningsbil -09 
(Allhjulsdriven 4x4) 

Släck- och räddningsbil -10 Släck- och räddningsbil -21 

Släckbil-reservfordon -04 
 

Tankbil med pump -20 Lastväxlare med tank -21 

Höjdfordon, hävare 32m -03 
 

Lastväxlare med tank -07 Toyota Pickup -11  
Transporter, övning,  

Lastväxlare med pump -05 
 

2st VW Pickup -09 
Båtlarm, övning och på Dyrön 

VW Caddy -09 
Transporter, övning 

Lastväxlare med tank -06 
 

VW Caddy -14 
Transporter, övning 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

Mindre insatsfordon -10 
 

4st ATV (Fyrhjulingar)  
Skärhamn, Åstol, Klädesholmen, 
Härön 

 

VW Pickup -07 
Transporter, övning, båtlarm 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

 

VW Caddy -14 
Transporter, extern utbildning 

Räddningsbåt Pioneer på trailer  

Lätt lastbil, VW Skåp -15 
Transporter 

  

2st ledningsfordon (IL, CSR)   

3st personbilar 
Reserv IL, övning, tillsyn, möten 

  

Tabell 7. Fordon SBRF per augusti-21 

Utöver de fordon som redovisas i (Tabell 7) så finns det även småbåtar, 
båttrailers, släpvagnar, släpsprutor och redskapsvagnar utplacerade på 
brandstationerna. 

Dessutom så finns det en industrisläckbil, tankbil skum och två ledningsbilar 
som i dagsläget ägs av SBRF via leasingavtal men som övertas av 
Industribrandkåren vid avtalets upphörande vid årsskiftet 2021/2022.  

Sedan ett och ett halvt år tillbaka finns det serviceavtal på de tunga fordonen 
inom förbundet. Service och underhåll sköts av lokala verkstäder gällande 
chassi och för påbyggnaden så anlitar man Floby Rescue, Sala Brand och Bronto. 
Service och underhåll på lätta fordon sköts av lokala firmor. 
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Inom förbundet finns en funktion som ansvarar för samordningen av 
fordonsområdet och som arbetar tillsammans med utsedda fordonsansvariga på 
stationsområdena Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

 

7.4.1 Fordon Lilla Edet 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 
De tunga räddningsfordonen, räddningsenhet och lastväxlare med tank är från 
2021. 

Räddningsenheten har skärsläckare, förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det 
finns skum, 100 liter, inget tillsatsmedel. Fordonen är likvärdigt utrustade som 
RSG med olika släckverktyg och full uppsättning med hydraulverktyg av samma 
fabrikat som RSG använder vid trafikolycka. 

På stationen finns också en gummibåt för vattenlivräddning, i bland annat Göta 
Älv, som inte är anpassad för den sortens vatten och uppdrag. Nyinvestering är 
stoppad i väntan på utredning av behovet. 

Det finns även en ATV (fyrhjuling) på kärra (ej registrerad) av äldre modell som 
man fått av Banverket för tunnellivräddning. Kärran är anpassad för att kunna 
hängas efter ATV:n.  

På stationsområdet finns också en välutrustad och mycket funktionell 
skogsbrandscontainer. 

 

7.4.2 Fordon Tjörn 

Sjöräddningen finns i Skärhamn och används som transportör vid händelser i 
skärgården där det inte finns landförbindelse men det finns inget avtal med 
sjöräddningen.  

Färjan till Åstol och Dyrön kan larmas och körs då till Rönnängs brygga för 
transport av manskap, fordon (pickup) och materiel.  

Kållekärrs brandstation: 
Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup.  

Räddningsenheten är från 2010 och rullar ca 1200 mil/år och lastväxlare från 
2007 som går ca 300 mil/år men förmodligen är antalet drifttimmar på 
fordonen fler än mil på väg. Räddningsenheten är välutrustad med 
ändamålsenligt materiel för sitt uppdrag. 

På stationen i Kållekärr finns även en funktionsanpassad båt med trailer.  
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Skärhamns brandstation:  
Här finns en ny tankbil från 2020 och en pickup. Tankbilen som har en kapacitet 
på 7000 liter vatten är utrustad med relativt mycket utrustning för att vara 
tankbil. 

 

7.4.3 Fordon Stenungsund 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 

De tunga räddningsfordonen är från 2003 till 2010 och rullar 400-800 mil per 
år. Fordonen har väldigt få mil på väg men förmodligen desto fler drifttimmar. 
Skicket på fordonen är bra trots åldern. 

Räddningsenheten är inte likvärdigt utrustad som RSG gällande släckverktyg, 
den har förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det finns full uppsättning med 
hydraulverktyg av samma fabrikat som RSG använder vid trafikolycka och 
likvärdig utrustning som RSG avseende brandmateriel. Det finns även 
beslutsstöd i räddningsenheten. 

Hävaren är av fabrikat Bronto, inköpt begagnad och har renoverats under 2021. 
En av lastväxlarna är också begagnad och har gått över 100 000 mil. 

Nytt ledningsfordon som levererats av samma leverantör som levererat RSG:s 
ledningsfordon och med snarlik utrustning. 

Det finns även en gummibåt som inte är anpassad för uppdraget men 
nyinvestering är stoppad i väntan på utredning av behovet. 

 

 Andningsskydd och radio för rökdykning  

SBRF har dubbelflaskor vid användning av andningsskydd. Bärställ, regulator, 
mask och ventil är Interspiros produkter incurve och inspire.  

SBRF använder en EX klassad Motorola och spirocom (talgarnityr) vid 
rökdykning. 
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 Kommentar – Operativ verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBRF fungerar inte som en organisation utan består i praktiken av tre 
kommuner som samarbetar inom ramen för ett kommunalförbund.  

Detta påverkar resursplaneringen inom den operativa verksamheten 
negativt och det har saknats en förbundsövergripande planering av 
personal. Den bristande strukturen avseende planering återfinns även 
inom utbildning och övning där det idag finns kompetensbrister och 
oklara förmågenivåer. 

Det finns skillnader mellan RSG och SBRF när det gäller beredskaps-
bemanning. På RSG är det på heltiden 1+4 eller 1+6 och separata RiB-
styrkor. SBRF har på heltiden 1+2 eller 1+3 och kompletterar heltids-
styrkorna med RiB.  

Förändringen från rena RiB-styrkor till heltid/RiB-styrkor har delvis 
varit framtvingad på grund av rekryteringsproblem för RiB men också 
av en vilja att höja nivån gällande kompetens och förmåga. På grund av 
den bristande övnings- och utbildningsverksamheten av operativ 
personal så har detta ännu inte uppnåtts.  
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8 Operativ förmåga 

 Insatsförmåga enligt handlingsprogram 
 

(Tabell 8) visar SBRF:s insatsförmåga enligt handlingsprogrammet30 

Tabell 8. Insatsförmåga enligt SBRF:s handlingsprogram30. Grönt= Ja, Rött= Nej 

 

 
30 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Typinsats Stenungsund Tjörn Lilla 
Edet 

Samverkan 
internt 

Samverkan 
externt 

Lägenhetsbrand med rökdykning      
Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med maskinstege 

     

Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med bärbar stege 

     

Bränder med lång inträngningsväg 
(>25m) 

     

I väntan på ambulans (IVPA)      
Akut omhändertagande av fastklämd vid 
trafikolycka 

     

Losstagning av fastklämd vid trafikolycka      
Losstagning av fastklämd tunga fordon      
Ytlivräddning      
Kemdykarinsats Nivå 3 Nivå 1 Nivå 1   
Brand i stor industrilokal      
Brand i stora publika lokaler, skolor, 
hotell, fartyg 

     

Hantera olycka med spårbunden trafik      
Livräddning hög höjd      
Miljöskadebegränsning, mindre 
omfattning 

     

Fartygsbrandsläckning      
Skuminsats, större spillbrand      
Vattentransport med tankbil      
Omfattande skadehändelse, brand eller 
kem 

     

Omfattande kommunikationsolycka      
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 Farlig verksamhet 
Det finns insatsplaner för kemiklustret i Stenungsund. Arbetet med att ta fram 
insatsplanerna har bekostats av industrierna och genomförts tillsammans med 
SBRF. Det finns även framtagna övningsplaner på de anläggningar som ingår i 
kemiklustret i Stenungsund som innebär att det ska övas minst en gång per år 
och anläggning. Det finns totalt i SBRF en eftersläpning på både insatsplaner och 
på övningsverksamheten. Gränsdragningen avseende förmåga mellan de 
verksamheter som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO och den 
kommunala räddningstjänsten behöver säkerställas och förtydligas. 

 Nationell kemenhet 
MSB har sex så kallade kemenheter i landet och en av dessa är placerad i 
Stenungsund. Kemenhetens uppgift är att stödja den kommunala 
räddningstjänsten med kvalificerad personal och utrustning vid en händelse 
med farliga ämnen. Enheterna är utvecklade efter det behov som finns vid 
olyckor med kemiska ämnen och är anpassade till att användas i den ordinarie 
organisationen. Enheterna kan bland annat pumpa och samla upp kemikalier, 
impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage, indikera gaser och vätskor. I 
enheterna finns det även utrustning för att påvisa kemiska stridsmedel och för 
att kunna indikera radiologiska och nukleära ämnen. 

 

 Körtider, täckningsgrad och operativ förmåga 
 

8.4.1 Lilla Edets kommun 

Brandstationen i Lilla Edets kommun är placerad i centralorten Lilla Edet. 
Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 90 
sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid. 

Detta innebär att brandstationen och räddningsenhet (1+4)31 betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 14 000 invånare, cirka 320 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

 

 

 
31 1 styrkeledare och 4 brandmän 
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Lilla Edet har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m. För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock förstärkning från annan station/räddningstjänst.32 
(Figur 16, Figur 17) 

 

 
Figur 16. Insatstid33 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
32 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
33 Med insatstid avses tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått 
inledande effekt. I den allmänna generalisering som gjorts för att tillämpa begreppet insatstid är denna uppbyggd enligt 
följande:  
anspänningstid + körtid + 1 minut angreppstid (”räddningsarbetet påbörjats”). 
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Figur 17. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+431 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE34 (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 33 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) täcks 
däremot endast 6 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 9) 

 

Tabell 9. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202035 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Lilla Edet 33 % 74 % 6 % 55 % 

 

 
34 Räddningsenhet 
35 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 
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Cirka 40 % av olyckorna och tillbuden inträffar inom tätorten Lilla Edet. (Figur 
18) 
 

 
Figur 18. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202035. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS36-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid37. 

I exempelvis Lödöse finns det ett område där det bor fler än 500 personer per 
kilometerruta och där responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud 
(median 2018–2020) har varit över 10 minuter (Figur 19). Observera att det 
bara är områden där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden 

 
36 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
37 Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal (112-samtal) till dess att den första räddningsresursen 
anländer till olycksplatsen. 
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med befolkning där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns 
inte med. 

 
Figur 19. I exempelvis Lödöse bor det fler än 500 personer per kilometerruta och responstiden (median)  
till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har varit över 10 minuter.  
© Lantmäteriet © SCB © MSB 

 

 

8.4.2 Tjörns kommun 

Brandstationerna i Tjörns kommun är placerade i Kållekärr och i Skärhamn. 
Brandstationen i Kållekärr bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 
90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid och brandstationen i Skärhamn bemannas med 2 
brandmän i beredskap med 6 minuters anspänningstid. 

Detta innebär att varje brandstation i genomsnitt betjänar omkring 8 000 
invånare och en landyta på 85 km2. Räddningsenheten (1+4)31 i Kållekärr 
betjänar däremot hela kommunen, med drygt 16 000 invånare och cirka 170 
km2 landareal. Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters 
resurser och förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om 
samverkan.  
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Kållekärr har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m.38 För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock personal från Skärhamn. (Figur 20, Figur 21) 

 

 
Figur 20. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
38 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  37 

 

 
Figur 21. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 34 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden däremot endast 1 % av olyckorna och tillbuden inom 10 
minuters insatstid. (Tabell 10) 

 

Tabell 10. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202039 

 
39 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Tjörn 34 % 83 % 1 % 82 % 
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Den spridda bebyggelsen medför även att olyckorna och tillbuden är relativt 
utspridda i kommunen och på relativt stort avstånd från räddningstjänstens 
resurser. Detta innebär långa insatstider för räddningstjänsten och en relativt 
låg täckningsgrad inom 10 minuter. En viss koncentration av olyckor syns dock i 
Myggenäs, Höviksnäs, Skärhamn, Kållekärr och Rönnäng (Figur 22). 
Täckningsgraden inom 20 minuters insatstid är dock hög, eftersom kommunen 
till ytan är relativt liten. 
 
 

 
Figur 22. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202039. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS40-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

 

 
40 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Inom Tjörns kommun finns det exempelvis ett par områden (norra delen av 
Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 23). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 

 
Figur 23. I norra delen av Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik bor det fler än 500 personer  
per kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020)  
har varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 
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8.4.3 Stenungsunds kommun 

Brandstationen i Stenungsunds kommun är placerad i centralorten 
Stenungsund. Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 3 brandmän 
med 90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 5 
minuters anspänningstid och 2 brandmän i beredskap med 8 minuters 
anspänningstid. 

Detta innebär att en brandstation och en räddningsenhet (1+4) betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 27 000 invånare, cirka 250 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

Stenungsund har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege och höjdfordon upp till 23 m.41 För samtidig 
rökdykarinsats och utvändig livräddning med stegutrustning krävs både 
heltids- och RiB-personal. (Figur 24, Figur 25) 

 
Figur 24. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
41 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 25. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+3) inom 10 minuters 
insatstid är 57 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden 32 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 11) 

 

Tabell 11. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202042 

 
42 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Stenungsund 57 % 88 % 32 % 83 % 
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Merparten av olyckorna och tillbuden inträffar i och omkring centralorten 
Stenungsund. (Figur 26) 
 

 
Figur 26. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202042. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS43-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

Inom Stenungsunds kommun finns det exempelvis ett par områden (Hallerna i 
södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 27). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 
43 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Figur 27. I Hallerna i södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda bor det fler än 500 personer per  
kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har  
varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 

8.4.4 Täckningsgrad i jämförelse med RSG 

I (Tabell 12) redovisas en teoretisk insatstid för olyckor och tillbud per 
kommun och med RSG som jämförelse. För att kunna påbörja exempelvis 
rökdykning för livräddning vid brand i byggnad krävs att räddningsenhet (RE) 
1+4 är på plats så därför är det angeläget att även titta på denna täckningsgrad 
och inte bara på när första resurs är på plats. 

När det gäller RE 1+4 på plats så här procenttalet för Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund betydligt lägre än RSG och inom 10 minuters intervallet utmärker 
sig särskilt Lilla Edet och Tjörn med väldigt låga procenttal. Även procenttalet 
för första resurs på plats är högre på RSG och även här uppvisar Lilla Edet och 
Tjörn relativt låga procenttal inom 10 minuters intervallet. 

Tabell 12. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters teoretisk insatstid för olyckor och tillbud 2018–2020 

Kommun/RTJ Olyckor och 
tillbud  

2018–2020 

Första 
resurs inom 

10 min 

Första 
resurs inom 

20 min 

RE (1+4) 
inom 10 min 

RE (1+4) 
inom 20 min 

Lilla Edet 309 33 % 74 % 6 % 55 % 
Stenungsund 466 57 % 88 % 32 % 83 % 
Tjörn 219 34 % 83 % 1 % 82 % 
RSG 10 638 71 % 97 % 69 % 97 % 
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 Kommentar – Operativ förmåga 

Lilla Edets kommun har låga procenttal gällande när RE 1+4 är på plats 
vilket är ett viktigt mått på förmåga rökdykning/livräddning vid brand i 
byggnad. Detta i kombination med att Lilla Edet ligger 60% över rikssnittet 
för utvecklade bränder i byggnad gör det särskilt anmärkningsvärt. Lilla 
Edets kommun har expanderat kraftigt söderut vilket innebär längre 
insatstider från kommunens brandstation. Det finns även en stor sårbarhet 
med få förbindelser över älven som kan få stor påverkan på den operativa 
förmågan. 
 
Tjörns kommun har en tätortsutbredning längs kusten vilket medför att 
även olyckor och tillbud blir relativt utspridda och på relativt stort avstånd 
från räddningstjänstens resurser vilket påverkar insatstiderna. 
 
Stenungsunds kommun har en annan tätorts utbredning än de övriga 
kommunerna vilket innebär att olyckor och tillbud sker på många olika 
ställen inom kommunen. Det har skett en kommuntillväxt söderut som 
påverkar insatstiderna i negativ riktning. 
 
SBRF saknar höjdfordon i form av maskinstege som kan användas för 
livräddning/alternativ utrymningsväg. Befintligt höjdfordon, som är en 
hävare, är framförallt ett arbetsredskap. Det finns inga reserv-höjdfordon i 
förbundet utan vi långvarig frånvaro kan hävare lånas in från leverantör. 
Befintligt höjdfordon är placerat i Stenungsund och fram till för ett par år 
sedan så fanns det även ett höjdfordon placerat i Lilla Edet men det har 
utrangerats och inte ersatts. Det är känt att det finns två flerbostadshus i 
Lilla Edets tätort som har en alternativ utrymningsväg via 
räddningstjänsten höjdfordon men detta har inte hanterats vidare i 
samband med att höjdfordonet togs bort.  
 
Det finns en kemkompetens inom SBRF som kan utvecklas till ett framtida 
kompetenscentrum inom åtgärder vid kemikalieolyckor med hjälp av de 
resurser och kompetens som finns inom RSG och i samarbete med 
kemiindustrin i Stenungsund.  
 
Det finns 17 anläggningar som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO 
där det finns en betydande eftersläpning avseende samråd, övning och 
tillsyn. Här är det också viktigt att tydliggöra gränssnittet mellan industrin 
och den kommunala räddningstjänsten gällande ansvar och förmåga.  
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9 Fastigheter och anläggningar 

 Brandstationer 
 

9.1.1 Lilla Edet 

I Lilla Edets kommun finns en brandstation som ägs och förvaltas av AB 
EdetHus. På området finns det 2 byggnader (stationsbyggnad och en 
förrådsbyggnad) och en carport. Ursprungligen var byggnaden kommunförråd 
och byggdes om i mitten på 90-talet för att anpassas till brandstation för RiB-
anställd personal. Under 00-talet har flera om- och tillbyggnader av kontor och 
övernattningsrum gjorts för att hjälpligt uppfylla behoven.  

Brandstationen har under en längre tid haft stora arbetsmiljöproblem kopplat 
till lokalerna. I samband med en inspektion tog Arbetsmiljöverket beslut om ett 
föreläggande förenat med vite. SBRF har vidtagit åtgärder under sommaren 
tillsammans med Edethus och kommunen för att komma till rätta med 
problemen.  

Kommunfullmäktige i Lilla Edet har tagit beslut om att en ny brandstation ska 
byggas och gett uppdrag till Kommunstyrelsen att starta projektering så 
brandstationen kan stå klar under 2023. Placeringen behöver utredas utifrån 
exempelvis riskbild, insatstid, tillgänglighet för RiB. 

Ambulansverksamheten inom NU-sjukvården hyr en p-plats samt en 
kontorsarbetsplats på stationen i Lilla Edet genom avtal med SBRF.  
 

9.1.2 Tjörn 

Tjörns kommun har två brandstationer som är belägna i Kållekärr och 
Skärhamn. Brandstationerna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads AB (TBAB). 
Stationerna är RiB-stationer och inte anpassade för heltidspersonal med 
exempelvis övernattningsrum. Heltidspersonal finns idag på Kållekärrs station 
och där har provisoriska lösningar gjorts i form av att kontor har gjorts om till 
övernattningsrum men detta är förknippat med arbetsmiljöproblem. En 
förstudie utförs av TBAB där möjligheterna för ytterligare övernattningsrum 
och kontorsutrymmen inom brandstationen ska undersökas. 

Skärhamns brandstation fungerar bra för RiB-personalen och har även väl 
fungerande kontorsarbetsplatser och konferensrum. 

Brandbodarna som används av räddningsvärnen på Klädesholmen, Åstol, Dyrön 
och Härön ägs och förvaltas av Tjörns kommun. 
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Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr utrymmen på Kållekärrs 
brandstation genom ett avtal direkt med TBAB och inte med SBRF även om 
vissa ytor samutnyttjas. 
 

9.1.3 Stenungsund 

I Stenungsunds kommun finns en brandstation som fungerar som 
huvudbrandstation för förbundet och den ägs och förvaltas av kommunen. Det 
är trångt och ont om plats på både kontorssidan och i vagnhallen. Befintlig 
brandstation är i stort behov av ombyggnation och renovering avseende 
omklädningsrum samt mer kontorsutrymmen och fler övernattningsrum som 
idag finns i tillfälliga Indusmoduler. Enligt ansvarig förvaltare har det inte 
utförts något underhåll i år då planer finns för en ombyggnation och då ska 
underhållet samordnas med det projektet. Det som var planerat i år var 
invändigt underhåll och fönster. 

På stationsområdet finns även ett nybyggt varmgarage med fem portar och 
lektionsutrymme. Det pågår förhandlingar med IRIS, Petrokemiföretagens 
nystartade industribrandkår som önskar hyra mer än halva varmgaraget, tre 
portar, från och med årsskiftet.  

Det finns framtida planer inom Stenungsunds kommun som kan komma att 
påverka brandstationens nuvarande placering. I dagsläget är ingen ny framtida 
placering av brandstationen bestämd. 

Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr ambulansplats, kontor 
och övernattningsrum av SBRF.  
 

9.1.4 Övrigt Brandstationer 

På brandstationen i Stenungsund finns slangtvätt, luftfyllning och där utförs 
tvättning av kontaminerade kläder och material för hela förbundet. 
Kontaminerad utrustning placeras i containrar på utsidan av stationen innan 
det tas om hand för tvätt.  På stationerna i Lilla Edet och Tjörn finns utrustning 
för luftfyllning. Tvätthallar och gym finns på samtliga stationer. 

 Övningsanläggningar 
Lilla Edet har en övningsplats inne på pappersbruket Essitys mark där det finns 
ett containersystem i två våningar och en övertändningscontainer samt 
möjlighet att öva på fordon. Anläggningen är eftersatt på grund av bristande 
underhåll. Det finns inget gällande avtal mellan SBRF och Essity för 
övningsplatsen utan räddningstjänsten får använda den enligt muntlig 
överenskommelse. 
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Tjörn har en övningsanläggning i Heås där det finns ett containersystem och 
möjlighet att öva trafikolycka, klippning av fordon. Anläggningen är eftersatt 
och befintlig lektionssal kan inte användas på grund av mögel. Marken ägs av 
TBAB och det som är på marken ägs av SBRF. Inget hyresavtal eller arrendeavtal 
finns utan SBRF får låna marken. På samma område finns även Tjörns 
brukshundklubb men de har en egen lokal.  
 
Stenungsund har ingen egen separat övningsplats utan övar det som går på 
brandstationens område. Rökdykning övas på brandövningsfältet Bränningen 
och kostnaden för övningen faktureras till SBRF. Bränningen ägs av 
andelsägarna, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp Oxo och Prevent Safety 
Solutions. Prevent Safety Solutions har i uppdrag att administrera och driva den 
dagliga verksamheten vid Bränningen. 

 Hyres- och driftskostnader 
(Tabell 13) visar en sammanställning av hyreskostnader per brandstation. 
Hyreskostnaden för Stenungsund visar hur fördelningen ser ut idag mellan 
SBRF och Industrin. Avtalsförhandlingar pågår mellan SBRF och IRIS kring 
bland annat lokalkostnader så den framtida fördelningen är inte klar.  

 

År 2020 Yta m2 Hyra Hyra/mån Hyra/m2 Kommentar 

Stenungsund  totalt: 
               
               SBRF:s andel: 

2051 1 712 000 
 

1 073 000 
 

143 000 
 

89 000 

835 Del av stationen hyrs av 
Industristyrkan genom 
avtal 
 
Exklusive kostnaden för 
Indus-moduler: 
114 000kr/år under 2021 
 

Kållekärr 601 777 000 
 

65 000 1292  

Skärhamn 902 924 000 
 

77 000 1024  

Lilla Edet 1090 521 000 43 000 
 

478 exkl. el 
 

~655 inkl. el 
 

El ingår inte i hyran 
~193 000kr/år 
 

Tabell 13. Hyreskostnader per station 

 

För att få en bild av SBRF:s totala hyreskostnad följer även en sammanställning i 
(Tabell 14) över övriga hyreskostnader i förbundet baserat på utfall 2020. 
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Kostnaden för Indus-modulerna är per 2021 då det tillkommit en ytterligare 
modul under året. 

År 2020 Objekt Kostnad/år 

Stenungsund Vattenfalls bergrum 
Indus-moduler 
 

64 000 
114 000 

 
Tjörn Brandbodar Räddningsvärn 

 
183 000 

Lilla Edet Idrottshall 
 

4 800 

Tabell 14. Hyreskostnader övrigt 

Slutligen en sammanställning i (Tabell 15) av förbundets totala hyres- och 
driftskostnad för fastigheter och anläggningar baserat på utfall 2020.  

Kostnadspost Utfall 2020 

Hyra 3 648 000 

El (brandstn Lilla Edet) 193 000 

Städning 354 000 

Sophämtning 32 000 

Totalt: 4 228 000 
Tabell 15. Hyres- och driftskostnader år 2020 

 Kommentar - Fastigheter 

När det gäller framtida kostnader för brandstationerna är det viktigt att 
bevaka ökade kostnader som en följd av nybyggnation av brandstation i 
Lilla Edet och på sikt också i Stenungsund. Det är även viktigt att nuvarande 
brandstationer är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas, 
exempelvis en anpassning till behovet som följer av heltidsanställd operativ 
personal. RSG tillämpar självkostnadshyra för brandstationerna i förbundet 
vilket inte SBRF gör. Självkostnadsmodell för tillkommande kommuner i 
förbundet måste utredas vidare.  

Övningsanläggningarna är i dåligt skick beroende på bristande underhåll 
och även här behöver behovet kartläggas och kostnadsuppskattas.  
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10 Avtal mellan SBRF och annan part 

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på SBRF och 
dess uppdrag. 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst i ett område i Ale Kommun som tillhör 
Lilla Edets kommun.  
 
Automatlarmsanläggningar 
Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm. 

Avonova 
Avtal företagshälsovård 
 
Bohus räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Lödöse-Grönnäs 
Avtal angående hjälp i södra delen av Stenungsunds kommun. 
 
Entropi SAB 
Avtal gällande miljösanering. 
 
Essity Hygiene and Health AB i Lilla Edet (Uppsagt, gäller till oktober, ev 
förlängning året ut) 
Samverkansavtal, SBRF har utfört brand- och olycks-förebyggande arbete på 
Essity Hygiene and Health mot en intäkt på 62 000 kr/månad.  
 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning 
Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser 
inom kommunen. 
 
Kemiindustrierna i Stenungsund, samverkan- och samarbetsavtal (Uppsagt 
till årsskiftet 2021/2022) 
Avtalet ger en intäkt för personal, lokal, övning, material på ca 10 100 tkr/år 
 
Lunds Program Arkitekter 
Förnyat avtal gällande Daedalos från 2021-01-01 till 2022-12-31 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avtal gällande regional kemdepå vid olyckor med farligt ämne. 
Avtal gällande förbundets tillhandahållande av en kemkoordinator. 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Sjuntorp-Lilla Edet norra. 
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Rengöring och brandskyddskontroll 
Lilla Edet: avtal med Learn for the future LFTF AB som gäller 2021-09-01 - 
2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är 5 år. 
Stenungsund och Tjörn: avtal med Sotningstjänst i Väst AB som gäller          
2021-09-01 - 2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är  
5 år. 
 
Räddningstjänsten MittBohuslän 
Avtal angående hjälp i norra delen av E6 i Stenungsunds kommun. 
 
Tjörns kommun 
Sekreterartjänst i samband med Direktionens möten till en kostnad av 35 000 
kr/år. Avtalet gäller fram t.o.m. 2021-12-31 
 
Trafikverket 
Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens 
spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. 
Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier. 
Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.  
Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats. 
 
Västra Götalands län 
Interkommunalt avtal med samtliga kommuner om hjälp i räddningstjänst. 
 
Västra Götalandsregionen – Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården 
Avtal gällande transport av skadad i terräng samt lyft och/eller bärhjälp till 
ambulans 
 
Västra Götalandsregionen 
Avtal gällande IVPA för brandstationerna i Lilla Edet, Stenungsund, Kållekärr 
och Skärhamn samt för Räddningsvärnen på Dyrön och Åstol 
 
Västra Räddningsregionen 
Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm-
och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med 
RSG som driftsansvarig. 
 
Västtrafik 
Avtal gällande räddningssamverkan med färja/Västtrafik vid insats på Dyrön, 
Åstol, Tjörnekalv och Härön. 
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11 IT-system 

IT-system som används inom SBRF 
 
Daedalos Daedalos används som 

verksamhetssystem för förebyggande och 
för händelserapporter. 
Personalplanering i Daedalos har inte 
använts men håller nu på att införas. 
Daedalos används även som diariesystem 

Microsoft 365 Det som är infört är Office, Outlook 
eposttjänst, Onedrive-personlig 
lagringsyta i molnet samt Teams-digital 
samarbetsyta i molnet för delning av 
dokument, filer, chatt och videomöten.  
Onedrive används också som diariesystem. 
 
Microsoft-licenser håller på att ses över för 
att minska licenskostnaden.  

Personec Personalsystem  

Winlas-förhandling Personalsystem 

Agresso – Unit4 Ekonomisystem 

Winlas Personalsystem för hantering av 
anställningar 

Visma Proceedo Inköp 

Infosoc Rättsdatabas 
Tabell 16. IT-system som används inom SBRF 

 Kommentar – IT 

 

Saknas struktur och riktlinjer kring informationssäkerhet, diarium och 
arkiv. Informationen som hanteras i M365 är inte 
informationssäkerhetsklassad och det saknas ett godkänt diariesystem.  
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12 Personal 

 Arbetsmiljö 
Stora arbetsmiljöproblem inom SBRF med många pågående ärenden, främst 
kopplat till lokaler som inte uppfyller verksamhetens behov eller gällande 
regelverk. Det finns också pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket enligt 
anmälan 6.6a.  

SBRF har ett flertal pågående rehabiliteringsärenden hos företagshälsovården, 
Avonova. 

En anledning till att arbetsmiljöproblemen har blivit så många och så 
omfattande är att SBRF saknar ett förbundsövergripande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 

 Rekrytering och tester 
Rekrytering av RiB är en utmaning inom hela SBRF:s område särskilt för 
bemanning dagtid. Rekryteringen av RiB har skett kommunvis eller till och med 
stationsvis och inte varit en sammanhållen process i förbundet.  

Vid nyanställning av brandmän ställs krav på utförd rullbandstest för 
nyanställning (5,6 km/h) samt fysiska tester för att få en samlad bild av den 
sökande och dess fysiska förmåga. De fysiska tester som används inom SBRF är: 

1. Simning, godkänd guldboj 
2. Fysiska tester 

a. Stående längdhopp 
b. Löpning 3000m 
c. Gripstyrka 
d. Lyft till hakan (15kg) 
e. Bänkpress (30kg) 
f. Rodd 500m 

3. Moment-bana med moment som avser hantering av brandmannens 
utrustning; slangdragning, resning av stege, bära slangkorgar etc. 

 

 

 

 

 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  53 

 

De fysiska testerna som tillämpas vid rekrytering följer MSB/Winternets 
rekommendationer och är desamma som på RSG men riktvärdena skiljer sig: 

Riktvärden fysiska tester 
vid nyanställning 

SBRF RSG 

Stående längdhopp 1.80 m 2.00 m 

Löpning 3000m 14 min 30 sek 13 min 15 sek 

Gripstyrka 30 kg 420 N (43 kg) 

Lyft till hakan (15kg) 20 st 40 st 

Bänkpress (30kg) 20 st 35 st 

Rodd 500m 130 sek 105 sek 
Tabell 17. Riktvärden för fysiska tester vid nyanställning brandman på SBRF 44och RSG45 

 Lokala avtal 
Det finns två ensidiga arbetsgivarbeslut gällande RiB.  

 Det ena rör kostnadsersättning eget fordon som utgår efter genomförd 
beredskap. Tillägget gäller från och med 2020-04-01 till och med           
2022-04-30 

 Det andra rör fys-ersättning för fysisk träning, 4 timmar per månad, med 
kravet att bli godkänd på det årliga rullbandstestet. Ersättningen utgår för 
egen träning en timma per träningstillfälle, spritt över en månad. Beslutet 
gäller tillsvidare. 

Det finns även ett lokalt avtal angående beredskapsersättning (LOK) för IL och 
CSR (4+4 personer) 

 Semesterlöneskuld 

Kvarstående semesterdagar fördelat på 58 anställda uppgick vid 2020-års 
utgång till 1258 dagar vilket motsvarar en semesterlöneskuld på ca 2 800 tkr. 
Vid 2020-års ingång fanns det 796 kvarstående semesterdagar, varav 5 
anställda hade mer än 30 dagar sparade semesterdagar. 

 

 
44 MSB enkät 2020; Fysiologiska anställningstester vid räddningstjänsten 
45 RSG, 2021. https://www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/att-bli-brandman/ 
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 Pensionsskuld 
Pensionsåtagande avseende anställda före bildandet av SBRF år 2017 redovisas 
som åtagande i Tjörns, Lilla Edets respektive Stenungsunds kommuns 
balansräkningar. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS17. 
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) är beräknad på 
pensionsålder 58 år. SBRF betalar ut hela den så kallade individuella delen till 
de anställda.  

Pensionsavsättningen per 2020, vilket innefattar avsättningen till 
förmånsbestämd ålderspension samt avgiftsbestämd ålderspension var 7 000 
tkr. 

 Kommentar - Personalfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns både likheter och olikheter kring roller och befattningar på SBRF 
jämfört med RSG. Kompetensgap och lönestruktur kopplat till olika 
funktioner behöver utredas ytterligare. 

Fysiska tester vid anställning brandman är i stort lika med de som 
används inom RSG, men det finns en skillnad i de riktvärden som används 
för varje test.  

Det finns i dagsläget inget samverkansavtal på SBRF utan det är 
förhandling enligt MBL som gäller. 
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13 Ekonomi 

  Kommunens kostnad för räddningstjänst 
13.1.1 Medlemsavgift SBRF 

Vid bildandet av SBRF år 2017 så kom medlemskommunerna, Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund inte överens om fördelningsmodellen för medlemsavgiften. 
Kompromissen blev att kommunerna gick in i förbundet med den kostnaden 
som respektive kommun hade för sin räddningstjänst och utifrån respektive 
kommuns bidrag beräknades en procentuell fördelning mellan 
medlemskommunerna. 

Inför 2021 så har fördelningsmodellen för SBRF reviderats så istället för att 
använda beslutad budget som fördelningsnyckel innebär den nya 
fördelningsmodellen två fördelningsnycklar, en fast och en rörlig. Den fasta 
fördelningsnyckeln uppgår till 85% och den rörliga till 15% av den beslutade 
budgeten. Utgångspunkten för medlemsavgiften för 2021 är beslutad budget för 
2020, där 85% avser den fasta delen och fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel som antogs vid förbundets bildande 2017. 

- Lilla Edet 29,99% 
- Tjörn 39,07% 
- Stenungsund 30,94% 

 
Den rörliga delen är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan aktuellt 
budgetår. (Tabell 18) 
 

 Andel i 
förbundet 

Fast del 
85%, tkr 

Rörlig del 
baserat på 
invånarantal 
31/12-19 

Rörlig del 
15%, tkr 

Kostnad per 
kommun 2021 

Lilla Edet 
 

29,99% 14 208 24,80% 2 073 16 280 

Tjörn 
 

39,07% 18 506 28,15% 2 353 20 859 

Stenungsund 
 

30,94% 14 656 47,06% 3 934 18 590 

Summa 
 

100% 47 370 100% 8 359 55 729 

Tabell 18. Medlemsavgift i budget 2021 
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13.1.2 Nettokostnad räddningstjänst per kommun 

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta 
beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och 
bebyggelsetäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva 
räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.  

En jämförelse av nettokostnaden för räddningstjänst mellan 
medlemskommunerna i RSG och medlemskommunerna i SBRF visar på relativt 
stora skillnader. Nettokostnaden46 i (Tabell 19) är bruttokostnad minus interna 
och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12 aktuellt år och är ett snittvärde för åren 2019-2020 för 
att mildra eventuella effekter av pandemin under 2020.  

 

 Nettokostnad 
Räddningstjänst, snitt 
2019-2020, kr/invånare  

RSG Snitt 651 
Göteborg 698 

Mölndal 575 
Kungsbacka 643 

Partille 561 
Härryda 692 

Lerum 739 
  

SBRF Snitt 1125 
Lilla Edet 1224 

Tjörn 1448 
Stenungsund 

 
704 

Tabell 19. Nettokostnad räddningstjänst (Kolada,2021) 

 

13.1.3 RSG:s nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift 

RSG:s medlemsavgift fördelas enligt en modell som utarbetats gemensamt av 
medlemskommunerna och togs i bruk från och med 2019. Den nya fördelningen 
av medlemsavgiften fasades in under en treårsperiod och gäller fullt ut från och 
med 2021.  

Fördelningen baseras på andel invånare samt andel landareal i förbundet. 
Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett i modellen fast belopp. 

 
46 Kolada, 2021. Öppen databas för kommuner och regioner: https://www.kolada.se/  [Hämtad oktober 2021] 
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Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda förutsättningar 
i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den stora 
skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av 
förbundet kan grundavgift vara aktuell för att reglera sådant som anses 
”avvikande” i en anslutande kommuns förutsättningar. 

Grundförutsättningarna i modellen är landareal och invånarantal. Landarealen 
antas vara densamma över åren och modellen beräknas på statistik från SCB 
2015-01-01. Invånarantalet förändras över åren, men modellen förändras inte 
utan den nuvarande fördelningen av medlemsavgiften i RSG bygger på 
kommunernas folkmängd enligt statistik från SCB folkmängd 2015-01-01. 

I en simulering och estimering av fördelning av medlemsavgift med anslutande 
kommuner har i den här utredningsrapporten kommunernas invånarantal 
(inklusive RSG:s nuvarande medlemskommuner) beräknats enligt statistik från 
SCB folkmängd 2021-01-01. När folkmängden förändras i den här simulerade 
beräkningsmodellen uppstår en avvikelse mot faktisk medlemsavgift. Den 
faktiska medlemsavgiften 2021 är ett resultat av modellens beräkning utifrån 
statistik från SCB per 2015-01-01samt därutöver årlig procentuell uppräkning, 
vilket med andra ord inte tar hänsyn till förändrad folkmängd. Skillnaden 
mellan simulerad beräkningsmodell och faktisk beräkningsmodell har 
beräknats uppgå till 4,4% från 2015 till 2021, vilket har justerats för i den nya 
totala medlemsavgiften i simuleringsberäkningen.  
  

Landareal 
(km2 ) 

Fördelning 
per 
kommun 

Folkmängd 
SCB  
21-01-01 

Fördelning 
per 
kommun 

Simulerad 
fördelning 
medlems-
avgift 

Netto-
kostnad 
per 
invånare 

Göteborg 448 17,74% 583 056 63,64% 65,06% 621 

Mölndal 146 5,78% 69 901 7,63% 6,41% 510 

Kungsbacka 607 24,04% 84 930 9,27% 9,16% 600 

Härryda 267 10,57% 38 246 4,17% 4,10% 597 

Partille 57 2,26% 39 512 4,31% 3,54% 499 

Lerum 259 10,26% 43 020 4,70% 4,48% 580 

       

Stenungsund 252 9,98% 27 044 2,95% 3,10% 638 

Lilla Edet 342 13,54% 14 282 1,56% 2,30% 898 

Tjörn 147 5,82% 16 147 1,76% 1,84% 635 

Totalt: 2 525  916 138    
Tabell 20. Simulerad och estimerad fördelning av RSG:s medlemsavgift med anslutande kommuner 

Kostnaden per invånare som redovisas i (Tabell 20) är framtagen med betoning 
på simulering och estimering. När nya kommuner ansluter till RSG kan modellen 
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för medlemsavgift bli föremål för justering i samband med att förbunds-
ordningen ses över. 

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas 
under exempelvis fem år där medlemsavgiften under denna period beräknas 
utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter 
infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma modell som för 
befintliga medlemskommuner i RSG. 

 Driftbudget  
SBRF:s ackumulerade underskott för 2017 – 2020 uppgår till -10 487 tkr. Under 
hösten 2020 beslutade respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det 
ackumulerade underskottet 2017-2019 med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om en ökad budget 
till förbundet med totalt 7 100 tkr.  
 

 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Budget-Prognos 

Intäkter 4 753 4 833 80 

Medlemsavgift 55 729 55 729 0 

Summa Intäkter 60 482 60 562 80 

Personalkostnader -42 770 -49 270 -6 500 

Avsättning pensioner   -1 500 

Kapitalkostnader -3 654 -1 954 1 700 

Fastighetskostnader -4 197 -4 597 -400 

OH-kostnader -3 350 -3 050 300 

Övriga kostnader -6 511 -9 491 -2 980 

Summa kostnader -60 482 -69 862 -9 380 

Tabell 21. Driftbudget SBRF 2021 

 
Den utökade budgetramen med 7 100 tkr möjliggjorde anställningar av 
brandmän för utökning av grundbemanningen men den nya organisationen har 
inte minskat övertidskostnaderna som är en stor del av avvikelsen på 
personalkostnader. RiB som ersätts med heltid vid frånvaro, ökat antal rehab- 
ärenden och en HR-resurs på 100% istället för 40% har också bidragit till högre 
prognosticerade personalkostnader än vad som är budgeterat. 
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Prognosen för kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget, 
främst på grund av att planerade investeringar har skjutits fram. 

Den negativa prognosticerade avvikelsen på övriga kostnader beror framförallt 
på ökade kostnader för företagshälsovård, fordonsreparationer, 
fastighetsåtgärder samt inköp larmställ 

 Investeringar 
I (Tabell 22) redovisas utfall 2021 och planerade investeringar fram till och med 
2025.  

Under 2021 har investeringar i mindre fordon och båtar blivit stoppade då 
behovet behöver utredas mer. 
 

Investeringar, tkr Avskrivning Plan 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
aug-21 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Mindre fordon 5 år 1 808 468 188  600 1 200 700 

Båtar 10 år 500       

Basbil/lastvxl/tank 15 år 6 644 6 700 6 714 4 400 3 500  5 400 

Höjdfordon 20år       7 000 

Utrustning rtj 5 år 864 442 426 1 320 200 200 200 

Övningsanläggningar 5 år 800 600  1 500    

IT/Kommunikation 5 år 560 100 100 300    

Summa:  11 176 8 310 7 428 7 520 4 300 1 400 13 300 
Tabell 22. Investeringar, utfall 2021 och plan 2022-2025 

 
Höjdfordonet, hävaren har renoverats 2021 till en kostnad av 500 tkr vilket 
förlänger livslängden ytterligare några år. Utbyte av höjdfordonet är planerat 
till 2025. 

Inom de närmaste åren så kommer nyinvesteringar av tunga räddningsfordon 
typ räddningsenhet, höjdenhet och lastväxlare behöva genomföras. Även 
gruppen mindre fordon (lätta fordon) som idag har en snittålder på nästan 10 
år kommer att behöva bytas ut successivt.  
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  Anläggningstillgångar 
SBRF:s anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 
planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringar som 
aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år. År 2020 uppgick 
anläggningstillgångarna i form av maskiner och inventarier till 8 206 tkr i 
balansräkningen  

Det finns idag ett restvärde på tunga fordon på 10 600 tkr, varav 9 800 tkr är för 
de tre nya fordonen från 2020 och 2021 som är placerade i Lilla Edet och 
Skärhamn. Ca 800 tkr är avskrivningskostnader för befintlig vagnpark från 2003 
till 2011.  

Avskrivningstiden är normalt 10 år för mindre fordon, 15 år för tyngre fordon, 
20 år för höjdfordon.  

Anläggningstillgångar som övertogs från medlemskommunerna vid förbundets 
bildande 2017 är upptagna till det bokförda värde objekten hade i respektive 
medlemskommun. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna mellan förbundet och 
medlemskommunerna. 

 Kommentar – Ekonomi 

Den ekonomiska situationen i SBRF är allvarlig eftersom det egna 
kapitalet är negativt och förbundet sedan starten 2017 gått med 
underskott.  
 
Medlemskommunerna i SBRF har väldigt olika kostnader för 
räddningstjänst där Stenungsund har en relativt låg kostnad jämfört med 
Tjörn som har en hög kostnad. Skillnaden i kostnad mellan kommunerna i 
SBRF går inte att härleda till kostnadspåverkande faktorer såsom riskbild, 
geografi och befolkningstäthet. 
RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför 
en annan fördelning av kostnad för räddningstjänst för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund jämfört med idag. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för respektive kommun vid anslutning 
till RSG måste utredas ytterligare i samband med att RSG:s 
förbundsordning ses över vid en utökning av förbundet. 
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14 Rekommendation 

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att ingå i RSG. 

Utredningen konstaterar att det finns ett antal fördelar med att utvidga RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att alla 
tre kommunerna är en del av GR (Göteborgsregionen) vars ändamål är att verka 
för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 
regionalt och nationellt. Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot 
större regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna 
utveckling finns även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i 
våra nordiska grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med 
ökande krav och utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar 
i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av 
nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av 
förbundet är rätt väg att gå både för RSG som organisation och för kommunerna 
Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och SBRF och ett 
utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och styrningen över 
den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Ett större 
förbund kan också öka möjligheten till fler heltidsstationer vilket innebär att 
spetsfunktioner/special kompetenser kan spridas på fler stationer och på så 
sätt skapa möjlighet att etablera nya specialkompetenser för att kunna möta nya 
riskbilder såsom höga hus och undermarksanläggningar typ Västlänken. 

De som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund är främst situationen inom kommunernas nuvarande 
räddningstjänstverksamhet i det gemensamma kommunalförbund SBRF. Inom 
SBRF finns idag stora utmaningar inom ledning och styrning, arbetsmiljö, 
ekonomi och inom utbildning och övning av den operativa förmågan som måste 
hanteras och åtgärdas. Initialt kan hanteringen av dessa utmaningar få en stor 
påverkan på RSG:s nuvarande organisation och verksamhet. Bedömningen är 
dock att RSG på grund av sin storlek, organisationsstruktur och 
kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

Slutsatsen blir att fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund klart överväger nackdelarna. Det är dock viktigt att de 
utmaningar som finns idag och som har identifierats i denna utredning hanteras 
transparent mellan RSG och de tre kommunerna i samband med medlemskap så 
att inte nuvarande medlemskommuner i RSG påverkas ekonomiskt av en 
utökning av förbundet. 

För att det ska bli en framgångsrik förbundsutvidgning gäller att det finns en 
samstämmig politisk vilja hos RSGs medlemskommuner, RSG:s politiska ledning, 
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samt hos de politiska kommunledningarna i Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 
som signalerar en tydlig gemensam inriktning. 

När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en 
fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Beslutsunderlaget bör 
bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för respektive 
kommun som vill ansluta sig till RSG. RSG:s Förbundsordning kommer även 
att behöva uppdateras utifrån nytillkomna medlemmar. 
 
Förslagsvis genomförs den fördjupade utredningen i projektform med 
representanter i form av politiker och tjänstepersoner från berörda förbund och 
kommuner i olika arbetsgrupper. Arbetssättet skapar god insikt och förståelse 
för de förutsättningar som måste klargöras och underlättar förankring och 
informationsspridning inom respektive organisation. 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2021-12-17 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande  


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Lennart Svensson 


Ledamot 


Ledamot 


Ledamot 


 


 Claes Olsson Suppleant  


 Håkan Hermansson Suppleant 


 


 


    


    


Övriga Anders Rollings Marknads/Uthyrningschef  


 Thomas Dahl Projektchef  


 Andreas Bergstrand Tillförordnad VD  


    


Delges Ingela Lovehammer Suppleant  


 Krister Persson 


Thorbjörn Spaak 


Suppleant 


Supplenat 


 


    


    


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 22 december 2021.  


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 


§ 4. Godkännande av dagordning 
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Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna. Ordförande 


Jan Rudén förslog att punkten delegation för firmateckning läggs till 


dagordningen som punkt nummer 15. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      lägga till delegation för firmateckning som punkt 15 


-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Bolagsrepresentant Solgårdsterrassen AB  


Ordförande Jan Rudén meddelade att bolagsfusionen kommer att löpa över 


årsskiftet. Av den anledningen behöver en bolagsrepresentant utses. Bo Karlsson 


föreslås utses till bolagsrepresentant för Solgårdsterrassen AB. 


Styrelsen beslutade att: 


 


- besluta enligt förslaget 


 


§6. Årliga mål 2021 avstämning 


Planen har varit utskickad innan mötet och föredrogs av Andreas Bergstrand. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- avse planen för 2021 avstämd 


- anteckna informationen till protokollet 


 


§7. Årliga mål 2022 


Styrelsen föreslås besluta om tid för framtagande av styrelsens syn på mål för 


2022 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- Ledningsgruppen bjuder in Styrelsen för att få med styrelsens åsikter 


kring årliga mål 2022 i Styrkortet för 2022. Avsikten är att möte sker så 


förslag till Styrkort för 2022 kan beslutas på styrelsemötet den 11 


februari  


 


§8. Styrelsemöten 2022 


Förslag på tider för styrelsemöten 2022: 


11 februari 


22 april (strategidag) 


17 juni 


9 september (strategidag) 


14 oktober 


16 december 







3 
 


10 februari 2023 


 


     


Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagna tider för möten 


 


§9. VD-rapport 


Andreas Bergstrand jämte Ordförande Jan Rudén föredrog VD-rapporten. 


Rekrytering av ny VD pågår. 62 ansökningar har inkommit. 19 kandidater 


kommer i ett första skede att telefonintervjuas. Förväntas vara klart i januari. 


Efter den första sållningen kommer ett antal kandidater att kallas till intervjuer 


på rekryteringskonsultens kontor. Ekonomichefen kommer att lämna företaget. 


Ny ekonomichef kommer inte att rekryteras i nuläget. Bolaget kommer istället 


att ta in kompetens i form av en inhyrd ekonom tillfälligt. Hyresförhandlingar 


om årlig justering av hyrorna för beståndet har inletts med Hyresgästföreningen. 


Bolaget har yrkat på en höjning av hyrorna med 2,6 % från den 1/1 2022. NKI-


mätning är genomförd. Verksamhetsövergången löper på och genomförs vid 


årsskiftet. Interna processer ses just nu över. Styrande dokument ses över och 


uppdateras. Ett årshjul ska tas fram i början av nästa år som harmoniserar med 


ägarens processer.   


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anteckna informationen till protokollet     


 


§10. Info marknad/uthyrning 


Anders Rollings informerade om verksamheten på marknad/uthyrning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen och lägga den till protokollet. 


 


 


§11. Info förvaltning 


Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på förvaltningen 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen och lägga den till protokollet. 


 


§12. Info ekonomi 


Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på ekonomiavdelningen 


 


Styrelsen beslutade att: 
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- notera informationen och lägga den till protokollet. 


  


 


§13 Budget 2022 


Andreas Bergstrand redovisade förslag till budget för år 2022. 


  


Styrelsen beslutade att: 


     


- anta budget och investeringsram för år 2022. 


 


§14 Info projekt 


Thomas Dahl informerade om verksamheten på projektavdelningen 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- notera informationen och lägga den till protokollet. 


 


§15 Delegation för firmateckning  


Jan Rudén föredrog förslag på delegation på firmateckning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- godkänna förslaget för delegation på firmateckning. 


- punkten anses vara omedelbart justerad. 


 


§16 Övriga frågor 


Inga övriga frågor lyftes 


 


§ 17 Mötet avslutas  


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en  


God jul och ett Gott nytt år. 
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Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Anders Rollings 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare:  ………………………… 


  Lennart Svensson 
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