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67971

K

Konsekvensutredning och förslag till tillfälliga
Karin Henriksson
lokala trafikföreskrifter i samband med Iron man
70.3

2017-04-05

Länsstyrelsen Jönköpings län

RJL 2017/172

Ansökan om tillstånd till tävling på väg, Ironman REMISS
70.3, Aneby 2017

2017.4112

SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på
apoteksmarknaden

Lena Lindgren

2017-04-11

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1136

Remiss av betänkande SOU 2017:15 - Kvalitet
och säkerhet på apoteksmarknaden

REMISS

2017.4499

I

Länstrafiken

I

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Habo kommun Sofia Wixe

2017-04-19

Habo kommun

Regionens åtagande

RJL 2017/1215

Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning

REMISS

Samrådshandling - Förslag till trafikplan för
Linköpings innerstad

Elisabet Eriksson

2017-04-25

Linköpings kommun

Regionens åtagande

RJL 2017/1259

Remiss - Förslag till trafikplan för Linköpings
innerstad

REMISS

PHU remiss Bol_JLT 170403

Karin Henriksson

2017-04-25

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2017/1263

PHU remiss Bol_JLT 170403

REMISS

Svensk social trygghet i en globaliserad värld
del 1
SOU 2017:5

Lena Strand

2017-04-26

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1278

Remiss - Svensk social trygghet i en
globaliserad värld SOU 2017:5

REMISS

Svensk social trygghet i en globaliserad värld,
del 2
SOU 2017:5

Lena Strand

2017-04-26

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1278

Remiss - Svensk social trygghet i en
globaliserad värld SOU 2017:5

REMISS

Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun stöd i fortsatt fysisk planering

Lena Bohman

Linköpings kommun

Regionens åtagande

2017.4699

2017.4713

2017.4739

2017.4740

2017.4746
2017-04-26

I

I

I

I

I

Sidan 1 av 2
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RJL 2017/1279

Remiss - Miljö- och riskfaktorer i Linköpings
kommun, förslag till tillägg

REMISS

Ny ordning för att främja god sed och hantera
oredlighet i forskning, SOU 2017:10

Linda Byman

2017-04-26

Utbildningsdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1286

Remiss - Ny ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10

REMISS

Remisshandling - Avgränsningssamråd
miljöbedömning regional transportplan Kalmar
län

Elisabet Eriksson

2017-04-26

Regionförbundet Kalmar län

Regionens åtagande

RJL 2017/1290

Remiss - Avgränsningssamråd miljöbedömning
regional transportplan Kalmar län

REMISS

Remisshandling - Vaccinationsplan vid
influensapandemi

Lena Strand

2017-04-26

Folkhälsomyndigheten

Regionens åtagande

RJL 2017/1292

Remiss - Vaccinationsplan vid influensapandemi REMISS

2017.4758

2017.4790

2017.4798

2017.4834

I

I

I

I

Ds 2017:14 - Vissa ändringar i läkemedelslagen Lena Lindgren

2017-04-27

Socialdepratementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1304

Remiss - DS 2017:14 Vissa ändringar i
läkemedelslagen

REMISS

Översyn och uppdatering av den nationella
strategin mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar

Lena Lindgren

2017-04-28

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1315

Remiss - Folkhälsomyndighetens
återrapportering av regeringsuppdrag om
Översyn och uppdatering av den nationella
strategin mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar

REMISS

Samrådshandling - Förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult

Elisabet Eriksson

2017-04-28

Gislaveds kommun

Regionens åtagande

RJL 2017/1320

Samråd- Förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult

REMISS

2017.4868

2017.4882

I

I

Sidan 2 av 2
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Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

Lena Strand

2017-04-18

Sverigedemokraterna

Regionens åtagande

RJL 2017/1172

Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

MOTION

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi

Lena Strand

2017-04-25

Vänsterpartiet Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1266

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi

MOTION

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska

Lena Strand

2017-04-25

Vänsterpartiet Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1267

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska

MOTION

2017.4310

2017.4721

2017.4722

I

I

I

Sidan 1 av 1
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YTTRANDE
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Verksamhetsstöd och service
Maria Cannerborg

1(2)

RJL 2017/982

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Remiss om två klimatsatsningar
Ert diarienummer: 423-2867-2017
Region Jönköpings län har av Länsstyrelsen i Jönköpings län getts möjlighet att
yttra sig över rubricerade remiss om två klimatsatsningar. Regionen har tagit del
av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig bakom åtgärderna.

Synpunkter på förslaget
Förslag till Solkraftutmaningen
Region Jönköpings län antar solkraftsutmaningen. Enligt vår tidplan bör vi kunna
klara solpaneler motsvarande ca 2,4-2,6 GWh färdigbyggt till september 2019,
dvs 1,2-1,3 GWh per år.
Enligt vårt program för hållbar utveckling har vi beslut på att vi vid eller i
anslutning till våra byggnader ska producera 3 GWh/år förnybar energi. Detta ska
vara klart vid utgången av 2020.
Vi räknar med att vi i slutet av 2017 har kartlagt och har förslag på etappindelning
för utbyggnad av solanläggningar på vårt fastighetsbestånd.
Under 2018 planeras förslag till politiskt beslut kring etappindelning för
utbyggnaden.

Förslag för att Minska matsvinnet
Region Jönköpings län ställer sig bakom åtgärden att systematiskt mäta
matsvinnet samt sätta upp en målsättning och genomföra åtgärder för att minska
matsvinnet.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

7

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
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RJL 2017/982

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Månadsrapport April 2017 - TIM
4

4

4

5

Mätetal

av 17 Mätetal

Resultat

Målvärde

Analys

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän
trafik - alla länsbor
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

60%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor
i Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej
mätetal där det går att göra relevanta
jämförelser. Svensk Kollektivtrafik kommer
framöver ut med mer information hur detta ska
hanteras.

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän
trafik - resenärer
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

73%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor
i Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej
mätetal där det går att göra relevanta
jämförelser. Svensk Kollektivtrafik kommer
framöver ut med mer information hur detta ska
hanteras.

85%

Resultatet har sjunkit med ett par
procentenheter jämfört med föregående år.
Det kan relateras till kvalitetsbrister hos ett par
av trafikföretagen. Dessutom gör det ökade
resandet t ex att det kan bli andra avresetider
än kunden önskat och längre restider m.m.

50%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor
i Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej
mätetal där det går att göra relevanta
jämförelser. Svensk Kollektivtrafik kommer
framöver ut med mer information hur detta ska
hanteras.

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI serviceresor
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

81%

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - prisvärdhet
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala
RJL
Avtalstrohet inköp

RJL
Antal påstigande/mil
regional trafik

RJL
Antal resor
exklusive skolresor

RJL
Tjänsteresor, antal km
poolbil (korttid)
Antal kilometer via
regionens bilpool (korttid)
hittills i år, i relation till antal

98%

90%

9,7

9

2,3%

Ökning med 3,5%

-10 %

18

Antalet påstigande har ökat jämfört med
föregående år. Produktionen i antal mil är i
stort sett oförändrad.

Resandet i april månad minskade jämfört med
förra året pga att påsklovet låg i april i år men i
mars förra året. Ackumulerat uppvisar dock
resandet en ökning på 2,3%.
Bland trafikslagen återfinns störst
resandeökningar inom Krösatågen. Resandet
med ungdomskortet ökar fortfarande kraftigt.
Jämfört med samma period förra året är
ökningen 7,2 procent.

Mätetal

Resultat

Målvärde

Analys

kilometer via regionens
bilpool (korttid) samma
period föregående år. .
RJL
Tjänsteresor, antal km egen
bil (privatbil)
Antal kilometer egen
bil/privatbil i tjänsten hittills i
år, i relation till antal
kilometer egen bil/privatbil i
tjänsten samma period
föregående år.

15,1 %

-10 %

RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade
medarbetarsamtal i heroma
i förhållande till antal
anställda i genomsnitt
senaste 15 månaderna.

95%

90%

RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade
kompetensutvecklingsplaner
i heroma i förhållande till
antal anställda i genomsnitt
senaste 15 månaderna.

84%

90%

RJL
Personalhälsa sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för
medarbetare ska inte öka i
jämförelse med samma
period föregående år.

3,6%

3,8%

RJL
Skattefinansiering - allmän
trafik
Den del av verksamheten
som finansieras av
offentliga medel

64%

60 %

RJL
Kostnad per resenär - km
(serviceresor)
Kostnad per resenär - km
(serviceresor)

16,34
kr/km

Inte öka mer än
index 16,25 kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index
har ökat jämfört med föregående år. Fler
fordon har tillkommit vilket ökar
kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör att
samplaneringen försämras.

-15 818 tkr

0

Länstrafikens finansiella resultat
Total ackumulerad budgetavvikelse för det
första tertialet uppgår till -16 mnkr varav den
allmänna trafiken -16,6 mnkr och serviceresor
+0,6 mnkr.
Allmän trafik - intäkter (-2,9 mnkr)
Försäljningen i april månad nådde inte riktigt
budget. Ackumulerat är underskottet ca 2,6
mnkr vilket beror både på egen
biljettförsäljning men också på att intäkterna
via Resplus inte når budgeterad nivå. De
totala biljettintäkterna har ökat med ca 9
procent jmf med förra året t o m april vilket
tyder på att prishöjningarna vid årsskiftet haft
effekt. Prishöjningarna var större för resor
inom 2-zoner och län (enkel, reskassa)
framförallt för att öka resplusintäkterna och

RJL
Finansiellt resultat
(organisation)
Ackumulerade
budgetavvikelse
tusentalskronor

19

Högre kostnader under första tertialet samt
något lägre intäkter ger en högre
skattefinansieringsgrad än budgeterat.

Mätetal

Resultat

Målvärde

Analys
dessa har nu ökat med ca 22 % jämfört med
förra året, men når alltså ännu inte riktigt
budget.
Allmän trafik - kostnader (-13,7 mnkr)
Ett flertal regleringar efter första kvartalet har
påverkat resultatet negativt.


En fördyring på ett bussavtal pga
överskridna frivolymer.



Kvartalsavräkningarna efter första
kvartalet på bussavtalen då volymer
och index regleras, innebar
ytterligare utbetalningar där den
största anledningen var att
dieselindex ökade kraftigt.



Slutreglering avseende kostnader för
Västtågen 2016 blev högre än vad
som var uppbokat vid årsbokslutet.
Inom Krösatågen fortsätter vissa tågturer att
ersättas med buss vilket medför fortsatt ökade
kostnader; tom april ca 6,5 mnkr.
Serviceresor (+0,6 mnkr)
I april minskade antalet serviceresor jämfört
med förra året vilket till stor del beror på
skillnader i antalet helgdagar, vilket medförde
ett överskott för månaden. Visst underskott
finns avseende trafikkostnader (både
färdtjänst och sjukresor) men de kompenseras
av ökade egenavgiftsintäkter samt viten från
entreprenörer.
RJL
Prognos
Prognostiserad
budgetavvikelse

-28 500

0
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Länstrafiken
Prognosen är beräknad utifrån det som
bedöms kan åtgärdas under året. Detta
innebär att vissa utökningar skjuts på
framtiden.
Av det prognostiserade underskottet på 28,5
mnkr ingår poster av engångskaraktär med
ca 15 mnkr (ersättningstrafik för Krösatågen
samt restposter från 2016).
Fokus på arbetet är att få budget i balans till
budgetår 2018. Bedömningen är att det krävs
att vissa linjer med låg beläggning tas bort
samt att biljettpriserna behöver höjas med mer
än index. Dessutom kan det bli nödvändigt att
ta i anspråk en del av kommande
budgtemedel som är avsett för utökningar
enligt Trafikförsörjningsprogrammet.
För att hantera det kvarstående underskottet
på ca 15 mnkr genomförs nu analyser för att
se vad som ytterligare går att justera vad
gäller t ex utglesning vissa turer som ej är i
pendlingsläge. Översyn görs också av
sträckor där det går parallell trafik med tåg och
buss.
Regionens åtagande
Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6
mnkr), valutaeffekt på skulden aveende
kapitaltäckningsgaranti för Flyglinjen samt
regionala utvecklingsmedel (TIM-delen på 3
mnkr).
Samtliga delar förväntas uppnå budgetbalans
för 2017.
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RJL 2017/98

Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
 godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 avseende de delar som
avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april månad en
fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade månadsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de
aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Regionens utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på god
hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv.
God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och nämnderna
följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter tertial 1 ska
styrelsen till fullmäktige redovisa en fördjupad månadsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten
samt ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och
struktur som beslutad budget bygger på.
Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit som mäts efter första tertialet har 20 mål (67 procent) helt
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott
på 43 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 240
miljoner kronor, detta är 70 miljoner kronor högre än budget. Hela överskottet
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RJL 2017/98

bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19



Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

22
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Fördjupad månadsrapport
Tertial 1 2017

Region Jönköpings län

23

Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
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Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Öppna jämförelser visar att våra resultat är bland de allra
bästa liksom patienters och invånares förtroende för vården.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med omställningen
från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, och från vård till hälsofrämjande
insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Tillsammansarbetet har
väckt intresse och presenterats i både nationella och internationella sammanhang.
Inom handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet liksom i arbetet.
Influensavaccinationskampanjen var framgångsrik och 62 % av personer över 65 år
vaccinerades, vilket sannolikt är i topp i Sverige.
Tillgängligheten ligger över snittet i riket, men inom en del områden, främst till utredning
inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiderna alltför långa.
I nuläget finns det 4500 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 80 % av de
asylsökande är hälsoundersökta. Hälsokommunikatörer som kan modersmålen och har
erfarenhet av hälso- och sjukvård arbetars som guider i frågor om hälsa. På folkhögskolorna
pågår bland annat svenskutbildning för att öka möjligheterna till arbete.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och
vårdplanering via video. Förberedelser för att införa en ny version av Cosmic pågår.
Inom det nationella samarbetet med mål att vara oberoende av bemanningsföretag 2019
kommer ett beslut om en förstärkt handlingsplan i region Jönköpings län att tas under våren.
Revidering av Regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl a 60 RUS-ombud i
länet. Den planeras vara klar hösten 2018. Ett projekt för jämställd regional tillväxt har startat
och arbete med näringslivsutveckling i länet pågår. Planering för höghastighetståg fortsätter i
nära samarbete med länets stationskommuner och Sverigeförhandlingen.
Kulturting har genomförts i Nässjö som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för
2018-2020.
Resandet fortsätter öka, i den allmänna trafiken har ökat med 2,3 procent och inom
serviceresor, främst färdtjänst med 2,7%.
Den medarbetare- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten 2016 följs upp med
handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) pågår, liksom arbete med heltid
som norm. Förmånscyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200 cyklar är under uthyrning.
Programmet för Hållbar utveckling förverkligas genom handlingsplaner, bland annat pågår en
webbutbildning för alla medarbetare.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Regionens
styrning. Denna fördjupade månadsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges
mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-04-30

Andel

2016-04-30

Andel

Antal mål som är
uppfyllda

11

37 %

17

38 %

Antal mål som är
delvis uppfyllda

9

30 %

16

35 %

Antal mål som inte
är uppfyllda

10

33 %

12

27 %

Antal mätetal som
mäts i delåret

30

41

Efter fyra månader nås 37 procent av målen och sammanlagt 67 procent av målen nås helt
eller delvis. Av de 10 mål som inte nås avser flertalet tillgänglighet där Region Jönköpings
län i en nationell jämförelse har en god tillgänglighet.
Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med april är målen
uppfyllda helt eller delvis för 11 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan.
Efter första tertialet redovisas ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor
bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 36 miljoner
kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 13 miljoner
bättre än budget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 240 miljoner kronor vilket är 70
miljoner kronor bättre budgeten på 170 miljoner kronor.
Årets prognostiserade resultat på 240 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 633 miljoner kronor.
Då investeringarna beräknas uppgå till 781 miljoner kronor innebär det att resultatet är 148
miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 81 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent.
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Folkhälsa och sjukvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra
undersökningar visar att resultaten är bland de främsta i landet med goda medicinska resultat
samt patienter och invånare, som är nöjda med bemötande och vård. Samtidigt pågår arbete
med ständiga förbättringar.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kontakt med
vårdcentralen

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar
alla dagens inkommande samtal. Samtalen har ökat
med drygt 11 000 jämfört med samma period
föregående år.

Väntetid till besök
hos allmänläkare inom 5
dagar

90%

77%

Andelen patienter som fick komma till allmänläkare i
primärvården inom 5 dagar har försämrats och målet
för perioden nås inte. Cirka en tredjedel av
vårdcentralerna klarar målet. I jämförelse med riket
ligger regionen strax under snittet våren 2017. Aktivt
arbete för att nå målet pågår.

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

80%

79%

Målet för genomförda första besök inom 60 dagar
uppnås fortsatt inom verksamhetsområde kirurgisk
vård samt psykiatri och rehabilitering. Inom
medicinsk vård sker en viss försämring gentemot
motsvarande period föregående år.

Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatrin

90%

51%

Inom barn- och ungdomspsykiatrin noteras försämrat
resultat vad gäller väntetid till första besök. I en
nationell jämförelse befinner sig region Jönköping en
bit över genomsnittet.

Faktisk väntetid för
utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen

90%

0%

Den faktiska väntetiden till kvalificerad utredning
inom barn- och ungdomspsykiatrin är försämrad
gentemot motsvarande period föregående år. I många
fall påbörjas åtgärder för att stödja patienter och
närstående i väntan på att utredning slutförs.
Nationellt sett ligger region Jönköping en bit under
genomsnittet. Anledningen är bemanningsproblem.

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi

90%

85%

Röntgen visar en förbättrad tillgänglighet där
samtliga undersökningstyper når mål förutom, MR.

Faktisk väntetid till
operation inom
specialiserad vård

80%

78%

Den faktiska väntetiden till operationer försämras
något och en orsak är kapacitetsbrist på grund av
bemanningssvårigheter.

Fått hjälp att lämna
akutmottagningen inom
4 timmar

90%

79%

Målet att 90 procent av patienterna som besöker
akutmottagningen ska vara färdiga och lämna inom 4
timmar uppnås fortsatt inte och det är en viss
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
försämring gentemot föregående år.
Tillgängligheten ligger över genomsnittet i riket.
Totalt sett genomfördes ca 1000 fler besök på
akutmottagningarna under perioden 2017 i jämförelse
med motsvarande period året innan.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt måldatum

90%

68%

Medicinskt måldatum avser det datum då det
planerade återbesöket senast ska genomföras och det
återstår en del arbete för att uppsatta mål ska uppnås.
Återbesök är ett nytt mätetal och har inte följts
kontinuerligt tidigare varför mer analys behövs innan
säkra slutsatser kan dras. Kapacitets- och
produktionsstyrning är ett exempel på pågående
arbete för att förbättra tillgängligheten till återbesök.

Aktiviteter

Analys

Utveckla och sprida goda exempel utifrån
personcentrerad vård

Många olika initiativ pågår kring personcentrerad
vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala
och nationella konferenser som till exempel
utvecklingskraft

Etik och bemötande

Etikrådet har planenligt genomfört nätverksträffar för
etikombuden på länets tre sjukhus.
Bemötandeaspekterna är ett ständigt återkommande
ämne för reflektion och vägledning. Ett nytt
utvecklingsarbete om studentmedverkan i vården har
initierats i samarbete med Futurum. Etikrådets
återkommande spalt i personaltidningen Pulsen hade
denna gång fokus på hälsofrämjande strategier för
ensamkommande flyktingbarn.

Habilitering - ökat behov

Under senaste året har förstärkningar genomförts
inom habiliteringen för att möta ökade behov på
grund av ökad överlevnad. Det finns nu dietisttjänster
på samtliga enheter vilket ökar tillgängligheten.
Förstärkningar har också gjorts med logoped och
sjukgymnast för målgruppen. Remissinflödet vad
gällernyanlända har minskat men flera av dem som
inkom till habiliteringen har mycket stora
habiliteringsbehov.

E-hälsa

Under våren har Cosmic TM (operationsplanering)
införts inom samtliga opererande verksamheter.
Sedan april används Cosmic Link i den samordnade
vårdplaneringen med kommunerna. Arbetet med
förberedelser inför Cosmic R8.1 pågår.
Digitala vårdmöten utvecklingen fortsätter inom Bra
Liv Nära, även privata vårdcentraler erbjuder digitala
vårdmöten.
Arbete pågår med vårdplanering via video och
utveckling av webbtidbok och KBT online.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

40 av 69 aktiviteter i handlingsplanen för jämlik
hälsa 2016-2017 pågår. Områden som utmärker sig
positivt är samverkan med högskolan i utbildning för
socioekonomisk metodik, insatser för nyanländas
hälsa samt ungas psykiska hälsa. Även inom
äldreområdet startas och etableras hälsosatsningar
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Aktiviteter

Analys
inom bland annat kultur och fysisk aktivitet.

Standardiserade vårdförlopp

Under 2017 har 10 SVF införts, vilket är det antal SVF
som ska införas under 2017. Resultaten är ofta bland
de bästa i nationell jämförelse.

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram
förslag på hur tilläggsuppdraget ska utformas.

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling

Arbete pågår att inventera befintliga
rehabiliteringsriktlinjer och att utveckla
länsgemensamma riktlinjer.

Utveckling av patientinflytande

Flera olika initiativ pågår, t ex:
- modell för brukarstyrd kallelse
- utveckla patientstyrd inläggning.
- patientstödjare på en avdelning.
- patientråd
- enkäter
- information, förslagslåda
- dialog med patientföreningar
- Patientmedverkan i förbättringsarbete

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård pågår arbete inom samtliga
delprojekt. Syftet är att arbetet ska leda till förflyttning från sluten vård till öppen vård, från
sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med invånarna
själva och andra samhällsaktörer.
Utvärdering och lärande fångas längs vägen och arbete pågår parallellt med ett standardiserat
utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning.
Tillsammansarbetet kommer också vara en del i regionens arbete med co-production,
tillsammans med aktörer i bland annat USA. Tillsammansarbetet har väckt intresse och
presenterats i både nationella och internationella sammanhang.
Aktiviteter

Analys

Från akuten till vårdcentralen

Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas rätt.

Trygg och säker vård och omsorg

Under april har Cosmic-Link införts för samordnad
vårdplanering tillsammans med kommunerna.

Kroniska sjukdomar

Arbete pågår på en vårdcentral med området
”hjärtsvikt”, en diagnos som tar stor del av
sjukvårdens resurser. Arbetssättet ska i nästa steg
generaliseras till flera vårdcentraler. I förlängningen
ska arbetssättet implementeras på flera kroniska
sjukdomar.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Arbete pågår i södra länsdelen.

Hälsa för livet

Flippen har stimulerat innovativa arbetssätt inom
bland annat sociala mötesplatser, samordnad
vårdplanering med läsplattor och hälsoguider.
Hälsocafé och hjärtats hus etableras allt mer.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
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Aktiviteter

Analys
men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga
länsdelar.

Asyl och integration
Aktiviteter

Analys

Stödja verksamheterna i asyl och integrationsarbetet.

I nuläget finns det 4500 asylsökande barn och vuxna i
Jönköpings län varav 2400 bor i olika boendeformer
på Höglandet. 80 % av de asylsökande är
hälsoundersökta. Mobilt team från tandvård och BVC
har startat utlagd mottagning på asylboende i Hook.
Inom ramen för av SKL:s projekt Hälsa i Sverige har
asylsjuksköterskor, hälsokommunikatörer och kurator
tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 20
asylboenden, HVB hem, föreningar,
medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och
familjecentraler i länet och utbildat närmare 600
personer. Det hälsofrämjande programmet omfattar
utbildning och information inom områden som
egenvård, hälso- och sjukvårds information, sömn,
stress och oro samt levnadsvanor. I samband med
hälsoskola erbjuds möjlighet till enskilda samtal och
rådgivning. Hälsokommunikatörerna ger
modersmålsbaserad hälsoinformation.

Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel 40-, 50-, 60och 70-åringar som
genomgått hälsosamtal.

18%

14%

För att nå målet ska vårdcentralerna genomföra fler
samtal per månad under resten av året.

Andel
förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal

50%

12%

Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal
uppgår till 12,4 procent. Målet för första tertialet 2017
uppgår till 17 procent.
Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå som
motsvarande period föregående år. En del föräldrar
tackar nej till erbjudandet utifrån att många arbetsgivare
erbjuder detta inom sin företagshälsovård.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Analys

Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt.

Arbete pågår inom den sydöstra sjukvårdsregionen
med att utveckla ett standardiserat vårdförlopp för det
neuropsykiatriska (NP) utredningsarbetet .
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Aktiviteter

Analys

Från slutenvård till öppenvård - Utveckling av
arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning från
slutenvård till öppenvård.

Det finns en del ingrepp kvar som kan flyttas till
öppenvårdsoperationer/dagkirurgi, men volymen av
dessa är liten.
Arbetet med patientsstyrd inskrivning är påbörjat.

Utveckla den palliativa vården

Översyn pågår

Enhet för omhändertagande av berusade personer
(Tillnyktringsenhet TNE)

Arbete pågår.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter
Patientsäkerhet – säker vård alla gånger

Analys
Arbetssätt för patientsäkerhetsronder är framtaget och
etablerat, och ronder påbörjade under 2017.

Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 1 2017

Tertial 1 2016

Förändring

2016

Antal besök läkare

202 355

165 926

36 429

496 929

Antal besök, annan personalkategori

298 601

298 986

-385

857 811

Specialiserad somatisk vård
Tertial 1 2017
Vårdtid i dagar

Tertial 1 2016

Förändring

2016

75 899

81 542

-5 643

229 926

Antal besök, läkare

141 306

146 602

-5 296

424 330

Antal besök, annan personalkategori

103 945

104 347

-402

302 349

647

727

-80

662

18 298

19 982

-1 684

57 334

Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen
Specialiserad psykiatrisk vård

Tertial 1 2017
Vårdtid i dagar

18 358

Antal besök, läkare
Antal besök, annan personalkategori
Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen

Tertial 1 2016
21 114

Förändring
-2 756

2016
59 612

9 293

8 650

643

25 800

39 286

37 012

2 274

106 334

144

149

-5

141

1 546

1 585

-39

4 569

Primärvård
Inom Primärvården sker en kraftig ökning av antalet läkarbesök. Ökningen är nästan 25
procent eller 36 000 besök. Det är inte länets invånare som söker mer, där syns en liten
minskning, utan hela ökningen förklaras av en ökad efterfrågan från andra län/regioner. Det är
de digitala besöken som ligger bakom ökningen. Besök hos annan personalkategori i
primärvården ligger relativt konstant.
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Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården fortsätter slutenvården att minska. Jämfört med
motsvarande period 2016 minskar antalet inskrivna i slutenvården med 8 procent. Det
motsvarar cirka 15 färre inskrivningar varje dag. Även antalet läkarbesök minskar (4 %)
medan övriga besök är oförändrat.
Specialiserad psykiatrisk vård
Även inom den specialiserade psykiatriska vården minskar antalet inskrivna i slutenvård.
Minskningen är dock lägre än inom den somatiska vården. Inom den öppna psykiatriska
vården ökar såväl läkarbesök som övriga besök med 6 procent.

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Förbättringsarbete, lärande och förnyelse pågår som en naturlig del i hela verksamheten. I
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är utvärdering, lärande och utveckling en
del i arbetet. Standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning är en viktig
del i arbetet.
Ett arbete pågår med framtidens hälso- och sjukvård i samverkan mellan ledning,
verksamhetschefer, fackliga organisationer, patientföreningar med flera. En plan kommer att
presenteras under hösten.

Ekonomi
Strategiska mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Aktiviteter

Analys

Kostnad per patient (KPP) införs i regionen

Region Jönköpings län kommer att leverera KPP-data
för ortopedi, ögon, kvinnosjukvård, barn, barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar samt infektion för
2016 till SKL.
Med hjälp av den nationella databasen som skapas
kan vi efter sommaren även göra jämförelser med
andra.

Läkemedel
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Den förhållandevis låga kostnadsutvecklingen under första tertialet förklaras bland annat av
lägre kostnader för läkemedel mot hepatit C.
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Kostnadsutvecklingen på helår förväntas totalt bli 5-6 % vilket är inom budgeterad nivå.
Prognosen är osäker på grund av nationellt införande av flera nya kostnadskrävande
läkemedel.
Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård)
(Belopp

Tertial 1
2016

Tertial 1
2017

Förändring
%

Prognos
2017

Diff mot
budget

Läkemedel*

364,8

367,4

1

1 160,0

10,0

Beredningar/abonnemang eget
sjukhusapotek

5,8

6,5

12

20,3

0,0

Summa

370,6

373,9

1

1 180,3

10,0

i mnkr)

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och rabatter
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Tandvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter
hos befolkningen.
Ett ökat antal patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang, cirka tjugo procent av
revisionspatienterna.
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nya patienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom 180
dagar.

90%

25%

Det är endast sex allmäntandvårdsklinikerna som kan
ta emot nya patienter för undersökning.
En del av de asylsökande har stora behov av
tandvård. Folktandvården genomför en
generationsväxling inom samtliga yrkeskategorier,
där vi ser att tiden från nyanställd till erfaren kollega
tar lång tid. Detta i kombination med vakanser skapar
köer och förseningar

90%

100%

Specialisttandvården prioriterar och behandlar alla
akuta patienter direkt. Således ingen kö.

0

733

Trots att specialisttandvården är fullbemannad, så är
det fler inkommande remisser än de som behandlas.
Orsaken är en ökad efterfrågan på
specialisttandvården, bland annat på grund av att
allmäntandvården inte är fullbemannad.
Allmäntandvården har också fler tandläkare som är
nyrekryterade och således ej har erfarenhet av
komplicerad tandvård. Dessutom ser vi inom
barntandvården en ökad andel remisser till
narkostandvård på grund av stor mängd karies.

Specialisttandvården:
Andel akuta
remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar
Specialisttandvården:
Antal remisspatienter
som väntat mer än 60
dagar

En del av dessa remisser härrör från nyanlända barn
och ungdomar.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Fortlöpande sker åtgärder för att förbättra
tillgängligheten, dock fortgår generationsväxlingen
på tandläkarsidan i regionen med svårigheter att
rekrytera utanför Jönköpings tätort. Vi ser även en
stor rörlighet hos våra yngre tandläkare.
Resursfördelning med personal som stöttar kliniker
med svårigheter sker och kan utvecklas ytterligare.

Riktade satsningar för asylsökande,
kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.

I takt med att flyktingströmmen avtagit har det också
blivit lättare för klinikerna att klara vårdbehovet i de
ordinarie behandlingsrummen och behovet av akuta
insatser på enskilda flyktingboenden och flytt av
personalresurser har minskat något.

Erbjuda nödvändig tandvård

Alla med rätt till nödvändig tandvård med
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Aktiviteter

Analys
tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom
Folktandvården.

Ekonomi
Strategiska mål: Kostnadseffektiv tandvård
Framgångsfaktorer: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Produktivitet mätt
som produktions-poäng i
förhållande till arbetade
timmar

100 %

101 %

Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.
Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och antal
helårsanställda. Resultatet visar att produktiviteten
mätt på detta sätt ökat med drygt 1 % från
motsvarande period föregående år.
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Ekonomi Folkhälsa och sjukvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Finansiellt resultat
(organisation)

0

-4 738 tkr

Analys
Avvikelsen i förhållande till budget efter fyra månader
är minus 4,7 miljoner kronor sammantaget för FS
nämndens områden.

Prognosen för helåret är minus 20,7 miljoner kronor vilket skulle innebära ett förbättrat
resultat i förhållande till bokslut 2016 (-38,1 miljoner kronor). Prognosen redovisas uppdelad
på verksamhetsområden och centrala poster:
Verksamhetsområden: Prognos - 61,3 miljoner kronor
Det är framförallt verksamhetsområdena Medicinsk och Kirurgisk vård som står bakom
resultatförbättringen. Dessa områden hade 2016 tillsammans ett negativt resultat på 125
miljoner kronor som nu beräknas minska till 46,5 mnkr, vilket innebär en förbättring på
nästan 80 miljoner kronor.
Medicinsk diagnostik och psykiatri/rehabilitering prognostiserar en positiv avvikelse på cirka
5 miljoner kronor.
Däremot finns en oroande resultatutveckling för Vårdcentralerna Bra Liv som beräknar ett
underskott för helåret på 24 miljoner kronor (2016: -7,7 miljoner kronor).
Folktandvården har en positiv prognos på cirka 4 miljoner kronor.
Centrala poster: Prognos + 40,6 miljoner kronor
Överskott i förhållande till budget per sista april på knappt 8 miljoner kronor. Överskott finns
framförallt inom läkemedel, regionsjukvården och vårdval primärvård. För helåret beräknas
en positiv budgetavvikelse på 40,6 miljoner kronor och det är framförallt nämnda områden
som bidrar till det (läkemedel 11 mnkr, regionsjukvården 15 mnkr och vårdval primärvård 15
mnkr). Läkemedel avser i huvudsak reserverade medel för Hepatit C. Regionsjukvården
förväntas utvecklas enligt samma trend som de senaste månaderna. Överskottet inom Vårdval
primärvård avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök och vårdplaneringar).

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport

14(34)

36

Regional utveckling
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som såväl drivs av
regionen såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor som
verksamheter som regionen delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion. Det finns många aktörer i regionen som bidrar till hållbar tillväxt och
utveckling. Enligt regeringens regleringsbrev ska vi genomföra omvärldsanalyser och följa
länets utveckling, samverka med länets aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och
hållbar utveckling, bidra till insatser som stödjer utvecklingen genom projekt och driva
utvecklingen i enlighet med den nationella och regionala utvecklingsstrategin.
Under 2017 har en revidering av den regionala utvecklingsstrategin startats som involverar
över 60-talet RUS-ombud som spänner över offentlig, privat och ideell sektor. Uppdraget
skall jämställdhetsintegreras. Samtidigt har t en uppföljning inletts av den OECD rapport som
togs fram 2012 vars resultat kommer att inkluderas i RUS-arbetet. Arbetet för
höghastighetståg är fortsatt en prioriterad fråga och nu arbetas det intensivt med nya
nationella och regionala transportplaner. Likaså har vi fortsatt stort fokus på samordning kring
bredbandsutveckling, kompetensförsörjningsfrågor och näringslivsutveckling.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:





Arbetsmarknad och näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål
En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som
skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.
Mätbara målvärden
Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
(Mäts årligen, kommer troligen inte att uppnås)
Aktiviteter:
På strategisk nivå lyfts nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park som båda är
aktörer som bidrar till att nya företag skapas. Till exempel följer Almi upp antalet
generationsskiften som de finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk
härkomst som vill starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu
inom Almi. Inom Science Park mäter man antalet idéer per år som omvandlas till företag.
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Regionen finansierar Ung Företagssamhet som drivs på gymnasierna i syfte att öka intresset
för företagande. Vi stöttar även en särskild UF satsning på personer med utländsk härkomst
för att öka intresset för företagande. Därtill får ytterligare 91 ungdomar stöd att starta
sommarföretag i sommar via Ung Drive.
Regionen finansierar Coompanion som syftar till att öka intresset för socialt företagande och
kooperativt företagande. Genom ett välutvecklat samarbete med alla kommuner och Science
Park finns coacher i alla kommuner som hjälper personer med intresse av att starta eget.
Kurser och seminarier arrangeras.
Mätbara målvärden
Antal nystartade företag som efter fem år finns kvar och har en omsättning på minst 500 000
kronor ska öka
Lönesummeutvecklingen ska närma sig riksgenomsnittet. ( mäts årligen)
Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner
minska. (mäts årligen)
Aktiviteter:
Ökad tillväxt skapar ökning av lönesumman. För att stödja företagen finns ett brett spektrum
av stöd som regionen finansierar. För stöd i export och importrådgivning finns EEN och
Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och Science Park, för företag i
kris erbjuder Företagsjouren hjälp, för hjälp att starta eget finns Nyföretagarcentrum och
coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering,
produktutveckling, hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd till företag och till
företagsutveckling uppgår till ca 35 miljoner kronor om året. För att öka förädlingsvärdet i
företag behövs resurser för forskning och utveckling. Regionen finansierar ett antal
forskningsinsatser tillsammans med Jönköping University och näringslivet för att stärka FoU i
länet. Innovation bidrar också till tillväxt och flera studier visar på korrelationen innovation,
mångfald och vikten av blandade branscher för utveckling.
På strategisk nivå arbetar vi utifrån den nyligen framtagna Regionala Innovationsstrategin.
Likaså är samverkan mellan alla länets näringslivschefer och regionen en viktig strategisk
plattform för näringslivsutveckling och kunskapsinhämtning. Regionen driver även projekt
för att öka utländska direktinvesteringar i länet då nya företag kan komplettera befintliga
företag och på så vis skapa mervärde och tillväxt. Vi driver ett projekt för jämställd regional
tillväxt för att öka jämställdheten i vårt näringsliv och öka kunskapen om sambandet mellan
ökad jämställdhet och ekonomisk hållbar utveckling.
Mätbara målvärden
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka. (mäts årligen)
Aktiviteter:
På strategisk nivå drivs påverkansarbete för att stärka kunskapen om Jönköpings län som en
attraktiv region med många möjligheter för högutbildade personer. Detta handlar t ex om att i
nationella sammanhang informera om antalet högutbildade vi har inom vår egen verksamhet
samt våra goda resultat inom t ex sjukvården. Vi lyfter fram det faktum att vi har flera statliga
verk och ett antal framgångsrika industrier samt en expansiv högskola med stark koppling till
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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näringslivet. Region Jönköpings län klättrade snabbast i Nordregios mätning 2016, som den
region med störst utveckling. Spridning av dessa resultat är viktig. Ju bättre vi blir på att öka
kunskapen om regionen som en attraktiv plats desto fler tror vi kommer att vilja flytta hit.
Projekt såsom Den förste ingenjören, praktik i företag för utländska master studenter,
satsningar på kultursektorn mm bidrar också till intresset för högutbildade att hitta hit och
erbjudas arbete.
Mätbara målvärden
Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas. (mäts av
arbetsförmedlingen årligen)
Aktiviteter:
Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi
samtal med arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration.
Idag ligger integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna och
regionen . Genom att utöka antalet YH platser i länet kan vi lösa såväl företagens
kompetensbrist och minska etableringstiden. Därför är denna fråga så viktig för regionen.
Regionen driver svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi
finansierar projekt för att utländska akademiker från JU skall få göra praktik på företag i
regionen då praktik är en bra väg in i arbetslivet. Inom de samverkansgrupper som finns i
kompetensplattformen utbyts goda idéer och metoder för förbättrad kompetensförsörjning.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Mätbara målvärden
Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma
sig rikssnittet. (mäts årligen)
Aktiviteter:
På strategisk nivå arbetar vi utifrån vårt kompetensplattformsuppdrag. Vi har nätverk där alla
länets studievägledare ingår, vi lyfter frågan om fler utbildningsplatser till länetshögskola till
nationell nivå och vi finansierar ett projekt som heter Arbetsmarknadskunskap som ökar
elever, lärares och föräldrars kunskap om vår regionala arbetsmarknad och vilka utbildningar
som leder till jobb.
Mätbara målvärden
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år. (mäts årligen)
Aktiviteter:
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Då vi i år fick färre YH platser än tidigare år och dessutom inte fick några platser till området
tillverkning och produktion arbetar vi både på politisk och tjänstemannanivå med att påverka
yrkeshögskolemyndigheten, näringsdepartementet och utbildningsdepartementet.. Projektet
Arbetsmarknadskunskap syftar också till att öka kunskapen om de utbildningar som leder till
jobb men som inte är så populära att välja.
Mätbara målvärden
Andelen gymnasieavhopp ska minska. (mäts årligen, förväntas uppnås).
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i
förhållande till föregående år. ( mäts årligen)
Antalet utbildningsplatser i ett län påverkar utbildningsnivån. Regioner ellerkommuner som är
aktiva i internationell samverkan och i att attrahera forskningsmedel och projektmedel har
ofta en högre innovationsförmåga. Mångfald och jämställdhet är faktorer som bidrar till
tillväxt. Regionen arbetar med dessa områden på strategisk nivå genom påverkan nationellt
och internationellt tex. inför EUs nya budget 2020 och på projektnivå där vi finansierar
produktutveckling i samverkan med akademi och näringsliv, tex. forskningsmiljön SPARK
eller vårt gemensamma forskningsprogram med JU.

Kunskap och innovation, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov
Framgångsfaktorer: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering
och inriktning.
Första ansökningen till gymnasieskolan visar en försiktig ökning för naturbruksgymnasierna.
Ett samverkansavtal mellan Stora Segerstad och Halmstads kommun har tecknats, som
troligtvis innebär ett ökat antal elever från Halmstad. Hylte kommun är intresserade av ett
liknande avtal.
Strategiska mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning
Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov
Folkhögskolor och gymnasieskolor har mätetal som följs årsvis.
Inom gymnasieskolan pågår arbete för att öka andelen som slutför sin utbildning.
Process och produktion
Verksamhetsstatistik
Tertial 1 2017
Utbildning
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Tertial 1 2016

Förändring

2016
18(34)

Egna folkhögskolor - elevveckor
Övriga folkhögskolor – elevveckor
(enbart år)

8 586

6 660

1 926

13 711

0

0

0

33 748

Summa

8 586

6 660

1 926

47 459

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

6 966

6 946

20

13 244

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

1 153

1 483

-330

2 825

Summa

8 119

8 429

-310

16 069

Uppdragsutbildning har minskat. Från och med 2017 förlägger Sveriges lantbruksuniversitet 16 platser på sin skogliga basårsutbildning till Stora Segerstad. Platserna är fyllda
och utbildningen startar i augusti.

Livsmiljö
Inriktningsmål
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö
som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län
Mätbara målvärden
Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl regionens insatser ligger i linje med målen.
Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att följande mål nås:
Länets negativa flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.
Aktiviteter:
Genom ökad invandring har vi haft ett positivt flyttnetto men sannolikheten att man väljer att
bo kvar på orten hänger samman med möjligheten att få jobb och bostad.
Matchningsutmaningen är stor för många företag. För att behålla invånare i länet är
validering, utbildning, praktikmöjligheter, instegsjobb mm viktiga. Därför är samverkan inom
kompetensplattformsuppdraget viktigt och vår samverkan med Arbetsförmedling och
kommuner likaså.
Upplevelsen av att en plats är attraktiv för en familj eller en individ väger minst lika tungt
som ett jobb eller en bostad. Regionens roll som kulturbärare har en stor påverkan för länets
attraktivitet och många kulturutövare får regionala stöd. Likaså spelar den ideella sektorn en
stor roll för en attraktiv livsmiljö. Många föreningar får stöd från regionen.

Livsmiljö, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare
ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands
Musik och Teater Kulturhuset Spira

26 000

23 630

Att Smålands Musik och Teater inte når målet beror
till största delen på Romeo och Julia, Strawberry
Fields och Unga Spiradagen. Samtliga tre är egna
produktioner som haft mindre publik än prognosen.

Publik Smålands
Musik och Teater utanför kulturhuset Spira

12 000

14 531

Publik vid
föreställningar för barn
och ungdom

12 000

13 043

Andel kommuner
inom länet där det varit
föreställningar eller
annan kulturverksamhet

77%

100%

Process och produktion
Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället
Framgångsfaktor: Samverkan sker med olika aktörer inom kulturområdet
Kulturting har genomförts som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 2018-2020.
Verksamhetsstatistik
Smålands Musik och Teater *)

Tertial 1 2017

Totalt antal publik

Tertial 1 2016

Förändring

2016

38 161

34 964

3 197

119 576

Totalt antal föreställningar

254

188

66

1 441

Publik per föreställning

150

186

-36

83

*) exkl Teateri

Ekonomi Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt
resultat (organisation)

0

3 802 tkr

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Nettoresultatet är positivt för perioden. Det är
folkhögskolorna och kultur och utveckling som
redovisar positivt resultat på 1,5 mnkr. Det positiva
resultatet beror på utökat statligt bidrag för
etableringskursen genom fler erhållna veckor.
Smålands Musik och Teater och
bidragsverksamheten har underskott på 0,6 mnkr (se
vidare prognoskommentarerna).
Bidragsverksamhetens underskott på 0,4 mnkr
kommer att försvinna under året.
Centrala anslag
För projektmedel finns ett överskott under det första

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport

20(34)

42

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
tertialet.

Prognos helår 2017
För verksamhetsområdet Utbildning och kultur som innefattar regionens skolor, kulturbidrag
samt Smålands Musik och teater prognositiseras ett litet underskott för helåret 2017. För de
centrala anslagen råder budgetbalans.
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar på ett underskott på 0,9 mnkr.
Folkhögskolornas resultat beräknas bli ett överskott på 1,5 mnkr. Förklaringen är att staten
utökat elevveckovolymen kraftigt, ca 1700 veckor. Tillskott har skett för såväl etableringskurs
för nyanlända som extra förstärkning till allmän och särskild kurs.
Smålands Musik och Teaters prognos ser inte ut att nå ekonomisk balans för innevarande år.
Prognosen visar på ett underskott på 2,2 mnkr. Anledningen är främst att intäktsmålet inte
uppnåtts för varken konferenser eller produktioner. Det största enskilda underskottet avser
Romeo och Julia.
Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,2 mnkr.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Skolorna beräknas att sänka balanserat
underskott från tidigare år med 3,3 mnkr. Elevtillströmningen ser fortsatt bra ut.
Centrala anslag
Budgeten för bidragsgivning till olika organisationer förväntas inte ge någon budgetavvikelse
för helåret 2017.
För projektmedel (regionala utvecklingsmedel) finns ett överskott för det första tertialet, men
som följd av redan intecknade projektsatsningar under kommande del av året förväntas ett 0resultat för helåret 2017.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området
involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och
attraktiva miljöer.
Infrastrukturplanering – aktiviteter:
Arbete med ny regional och nationell trafikplan pågår. Vi arbetar samtidigt med gällande
trafikplan som fokuserar på fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan
och Y:et ( Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö) samt på stråken Nässjö-Oskarshamn,
Nässjö – Vetlanda och Värnamo- Halmstad. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen
att presentera sin slutrapport. Regionen för ett aktivt arbete i denna fråga där vi nyligen
arrangerade en nationell konferens ihop med Sverigeförhandlingen i Jönköping. Vi har även
gemensamma arrangemang i Almedalen.
Bostadsplanering – aktiviteter:
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Regionen driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa underlag
för en samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling. Därtill finansierar
regionen ett antal samverkansprojekt som syftar till att få in flera aktörer i
samhällsplaneringsutvecklingen. T ex drivs ett projekt med Jönköping, Habo och Mullsjö
kommun i syfte att se hur de på bästa sätt kan utveckla bostadsbyggnationen i samband med
ny höghastighetsbana.
Bredband och digitalisering - aktiviteter:
Regionens bredbandssamordnare har en roll att samla länets aktörer och analysera och se hur
utvecklingen av bredbandsutbyggnad går i länet. Vi ligger under rikssnittet för
bredbandsutbyggnad men alla kommuner arbetar aktivt med frågan och både Aneby och
Värnamo har snart 100 % täckning. Detta arbete sker i nära samarbete med PTS och
Länsstyrelse. Digitaliseringen är en av vår tids största utmaningar och möjligheter. Regionen
finansierar ett antal projekt som ökar kunskapsnivån kring digitalisering, som bidrar till
utvecklingen av nya affärsmöjligheter mm.

Samhällsplanering, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - alla
länsbor

60%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor i
Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där
det går att göra relevanta jämförelser. Svensk
Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer
information hur detta ska hanteras.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - resenärer

73%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor i
Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där
det går att göra relevanta jämförelser. Svensk
Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer
information hur detta ska hanteras.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI serviceresor

85%

81%

Resultatet har sjunkit med ett par procentenheter
jämfört med föregående år. Det kan relateras till
kvalitetsbrister hos ett par av trafikföretagen.
Dessutom gör det ökade resandet t ex att det kan bli
andra avresetider än kunden önskat liksom längre
restider.

Resultat

Analys

Framgångsfaktorer: Prisvärd
Mätetal

Målvärde

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI prisvärdhet

50%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor i
Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där
det går att göra relevanta jämförelser. Svensk
Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer
information hur detta ska hanteras.
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Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal resor

Ökning
med 3,5%

2,3%

Ackumulerat uppvisar resandet en ökning på 2,3%.
Bland trafikslagen återfinns störst resandeökningar
inom Krösatågen. Resandet med ungdomskortet ökar
fortfarande kraftigt. Jämfört med samma period förra
året är ökningen 7,2 procent.

Antal påstigande/mil

9

9,7

Antalet påstigande har ökat jämfört med föregående
år. Produktionen i antal mil är i stort sett oförändrad.

Verksamhetsstatistik
Tertial 1 2017

Länstrafik
Antal resor - buss och tågtrafik (miljoner)
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv)
Antal serviceresor (tusental)

Tertial 1 2016

Förändring

2016

7,9

7,8

0,1

22,4

25%

27%

-2%

27,2%

232

226

6

669

Ekonomi Trafik, infrastruktur, miljö
Strategiska mål: Kostnadseffektivt trafikutbud
Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,34
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat
jämfört med föregående år. Fler fordon har tillkommit
vilket ökar kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör
att samplaneringen försämras.

Skattefinansiering allmän trafik

60 %

64%

Högre kostnader under första tertialet samt något lägre
intäkter ger en högre skattefinansieringsgrad än
budgeterat.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt resultat
(organisation)

0

-15 818 tkr

Länstrafikens finansiella resultat
Total ackumulerad budgetavvikelse för det första
tertialet uppgår till -16 mnkr varav den allmänna
trafiken -16,6 mnkr och serviceresor +0,6 mnkr.
Allmän trafik - intäkter (-2,9 mnkr)
Försäljningen i april månad nådde inte riktigt budget.
Ackumulerat är underskottet ca 2,6 mnkr vilket beror
både på egen biljettförsäljning men också på att
intäkterna via Resplus inte når budgeterad nivå. De
totala biljettintäkterna har ökat med ca 9 procent jmf
med förra året t o m april vilket tyder på att
prishöjningarna vid årsskiftet haft effekt.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Prishöjningarna var större för resor inom 2-zoner och
län (enkel, reskassa) framförallt för att öka
resplusintäkterna och dessa har nu ökat med ca 22 %
jämfört med förra året, men når alltså ännu inte
riktigt budget.
Allmän trafik - kostnader (-13,7 mnkr)
Ett flertal regleringar efter första kvartalet har
påverkat resultatet negativt.


En fördyring på ett bussavtal pga
överskridna frivolymer.



Kvartalsavräkningarna efter första kvartalet
på bussavtalen då volymer och index
regleras, innebar ytterligare utbetalningar
där den största anledningen var att
dieselindex ökade kraftigt.

Slutreglering avseende kostnader för
Västtågen 2016 blev högre än vad som var
uppbokat vid årsbokslutet.
Inom Krösatågen fortsätter vissa tågturer att ersättas
med buss vilket medför fortsatt ökade kostnader; tom
april ca 6,5 mnkr.
Serviceresor (+0,6 mnkr)
I april minskade antalet serviceresor jämfört med
förra året vilket till stor del beror på skillnader i
antalet helgdagar, vilket medförde ett överskott för
månaden. Visst underskott finns avseende
trafikkostnader (både färdtjänst och sjukresor) men
de kompenseras av ökade egenavgiftsintäkter samt
viten från entreprenörer.


Prognos helår 2017
Länstrafiken
Prognosen är beräknad utifrån det som bedöms kan åtgärdas under året. Detta innebär att vissa
utökningar skjuts på framtiden.
Av det prognostiserade underskottet på 28,5 mnkr ingår poster av engångskaraktär med ca 15
mnkr (ersättningstrafik för Krösatågen samt restposter från 2016).
Fokus på arbetet är att få budget i balans till budgetår 2018. Bedömningen är att det krävs att
vissa linjer med låg beläggning tas bort samt att biljettpriserna behöver höjas med mer än
index. Dessutom kan det bli nödvändigt att ta i anspråk en del av kommande budgetmedel
som är avsett för utökningar enligt Trafikförsörjningsprogrammet.
För att hantera det kvarstående underskottet på ca 15 mnkr genomförs nu analyser för att se
vad som ytterligare går att justera vad gäller t ex utglesning vissa turer som ej är i
pendlingsläge. Översyn görs också av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss.
Centrala anslag
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Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6 mnkr), valutaeffekt på skulden avseende
kapitaltäcknings-garanti för Flyglinjen samt regionala utvecklings-medel (TIM-delen på 3
mnkr).
Samtliga delar förväntas uppnå budgetbalans för 2017.
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Medarbetare
Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser
Mätetal
Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Kompetensutvecklingspl
an

Målvärde

Resultat

Analys

90%

90%

Målet uppfyllt för regionen som helhet.

5,5%

5,4%

Sjukfrånvaron har minskat för regionen som helhet
jämfört med samma period föregående år. Ett aktivt
arbete pågår i verksamheterna när det gäller både
hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och
insatser men även med rehabilitering av pågående
sjukskrivningar.

90%

85%

Ökning i jämförelse med förra året. Arbete pågår med
att nå måluppfyllelse under året

Aktiviteter

Analys

Heltid som norm

Arbete pågår inom hälso- och sjukvården. Det var ca
140 som anmälde intresse för utökad
tjänstgöringsgrad under 2016 Hittills har 100 av
dessa fått sina önskemål tillgodosedda.
Arbete pågår med RAK i hela verksamheten. Det
särskilda projekt som löpt sedan 2016 kommer att
avslutas under 2017. Avsikten är att projektet ska
bidra till att utveckla och tillhandahålla gemensamma
metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten
därigenom använder sina resurser och kompetenser
på bästa möjliga sätt.

Rätt använd kompetens (RAK)

Bemanningsföretag

Arbete pågår med att uppnå ett oberoende av inhyrd
personal genom åtgärder som skapar stabila,
kontinuerliga läkar- och sjuksköterskekontakter som
är viktiga för patienterna och patientsäkerheten och
som leder till högre kvalitet och lägre kostnader. En
särskild handlingsplan har utarbetats som ska
behandlas på Regionstyrelsen i juni.

Årsarbetare
Regionen mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många årsarbetare
som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och
frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 123 faktiska årsarbetare under jan - apr 2017 jämfört
med 2016. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av
anställda årsarbetare är 193 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 70 årsarbetare
blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
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Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 20172016
Ökning av tillsvidareanställda
Ökning av visstidsanställda
Minskning av timavlönade
Summa förändring årsarbetare
Ökad frånvaro (färre i arbete)
Ökning av faktiska årsarbetare

Årsarbetare
162
51
-20
193
-70
123

Samtliga verksamhetsområden förutom Medicinsk vård har ökat i faktiska årsarbetare i
förhållande till samma period föregående år. Uppdelat på personalgrupp så är det en ökning
av sjuksköterskor. Läkargrupperna och tandsköterskor har minskat, övriga grupper har ökat.
Trots ökning av sjuksköterskor finns vissa lägen med svårigheter att bemanna en del
vårdavdelningar. Inför sommaren är tillgången på vikarier liten, vilket kräver särskild
planering. En verksamhetsövergång av personliga ombud från kommunerna till regionen
samt övertagande av en tidigare privat vårdcentral bidrar till ökningen.
Det har även förekommit omflyttningar som påverkar den interna fördelningen av personal
mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Det handlar bland annat om de
förändringar som skedde under 2016 med ett länsgemensamt rehabiliteringscentrum och
förflyttning av personal och verksamhet mellan geriatriska kliniken och ortopeden/
reumatologi.
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Miljö, stöd och service
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

90%

94%

Analys
Fortsatt god måluppfyllelse

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

87,5
kWh/m2

92,5
kWh/m2

Uppnår inte målsättning, men har en minskad
förbrukning jämfört med föregående år. Under
sommar/höst 2017 kommer energibesparande
åtgärder inom hållbarhetsprogrammet att genomföras
successivt.

Levererad energi
elförbrukning

80
kWh/m2

80,1
kWh/m2

Uppnår inte målsättning, men har en minskad
förbrukning jämfört med föregående år.
Energibesparande åtgärder pågår enligt
hållbarhetsprogrammet, bland annat
utomhusbelysning Värnamo, fläktbyten hus F4
Ryhov, avveckling ångpanna Ryhov och fläktbyten i
Eksjö.

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal
km egen bil (privatbil)

-10 %

-12,3 %

Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

-10 %

-6,6 %

Ett minskat nyttjande av bilpoolsbilar under tertial 1
2017 jämfört med föregående år

Andel miljöbilar
inom regionen

75 %

73,7 %

En ökande andel miljöbilar (MB2013) för bilinköp
under tertial 1. I nytt ramavtal ställs krav enligt
nationens miljöbilsdefinition.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt
Arbete pågår med att minska användning av engångsmaterial och att utveckla metoder för att
följa upp miljömässiga krav som ställs i upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara
Vi arbetar för tillit, förtroende, likabehandling hos invånare, samarbetspartners och på våra
arbetsplatser.
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Arbete med tillit, likabehandling och mångfald på våra arbetsplatser pågår inom folkhälsoenheten, HR och kommunikationsavdelningen. Webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning
pågår under hela 2017.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor
utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Arbete pågår med att minimera mängden hormonstörande ämnen i varor som upphandlas.
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi
ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
svenskproducerat oberett
kött, mjölk och ägg

87 %

82,5 %

Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under
2017.

Andel svenskodlad
frukt och grönt

14 %

18,8 %

Ny upphandling av frukt & grönt genomförs under
2017.

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

64 %

73,9 %

Ny grossistupphandling genomförs under 2017

Andel ekologiska
livsmedel

45 %

41,4 %

Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under
2017.

Andel kaffe, te och
kakao med sociala och
etiska krav

85 %

85,4 %

Ny grossistupphandling genomförs under 2017
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Ekonomi Region Jönköpings län
Mätetal

Målvärde

Resultat

Finansiellt resultat
(organisation)

0

44 505 tkr

Analys
Efter april månad avviker resultatet för regionen med
44 505 tkr mot periodiserad budget.

Resultatet bättre än budget
Efter första tertialet redovisas ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor
bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 36 miljoner
kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 13 miljoner
bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar visar 13 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende
på reavinster/förluster samt att orealiserade nedskrivningar gjorts med 9 miljoner kronor.
Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 8 miljoner kronor bättre än
periodbudget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 240 miljoner kronor vilket är 70
miljoner kronor bättre budgeten på 170 miljoner kronor. Däremot är det en resultatförsämring
mot 2016 med 80 miljoner kronor trots att 2016 påverkades av kostnader av engångskaraktär
på cirka 50 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 042 miljoner kronor vilket är 47 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 10 307 miljoner kronor vilket motsvarar
71 miljoner kronor högre än budget.
Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 265 miljoner kronor, vilket är 118 miljoner
kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 179 miljoner kronor, vilket är 71 miljoner
kronor sämre än budget, och även 54 miljoner lägre än 2016. Främst beror budgetavvikelsen
på att nettot av reavinster/förluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 53
miljoner kronor sämre än budget, samtidigt som finansintäkterna i form av utdelning och
ränteintäkter beräknas till 10 miljoner kronor lägre.
Värdesäkring av pensioner beräknas till 204 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor lägre
än budget till följd av lägre basbeloppsuppräkningar.
Prognostiserat resultat motsvarar 2,3 procent av skatter och statsbidrag. Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna överstiger resultatet
exklusive avskrivningar med 148 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 81 procent.
Målet är i normalfallet och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna
resultatet exklusive avskrivningar med 255 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent.
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Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
1:2017

Prognos

Bokslut

2017

Utfall
Tertial
årsbudget
1:2016

724

2 107

643

2 039

-3 956

-11 756

-3 752

-11 288

Intäkter
Kostnader
Avskrivning

Avvikelse

2016

-126

-393

-126

-385

-3 358

-10 042

47

-3 236

-9 634

2 709

8 128

28

2 603

7 801

716

2 179

43

669

2 045

Resultat före finansnetto

67

265

118

37

212

Finansnetto tillgångar

44

179

-71

47

233

-68

-204

23

-50

-129

43

240

70

34

316

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag/komm utjämning

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Verksamhetens nettokostnad ökar mindre än planerat
Nettokostnaden beräknas bli 10 042 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,2 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,7 procent. I 2016 års nettokostnader finns händelser av engångskaraktär som är
jämförelsestörande på så vis att de ökade 2016 års nettokostnad:
-39 miljoner kronor
- Nedskrivning anläggningstillgångar 2016
- Avsättning infrastrukturinvestering 2016
-10 miljoner kronor.
Justerat för dessa jämförelsestörande poster beräknas nettokostnadsökningen bli 4,8 procent.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 4,7 procent.
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Periodavvikelse

Prognosavvikelse

Kostnadsomslutning

Avvikelse
i procent

-5

-21

-10 659

-0,2

-10

-61

-9 050

-0,7

varav centralt

5

40

-1 609

2,5

ANA

4

-1

-473

-0,2

varav verksamhetsområde

1

-1

-423

-0,2

varav centralt

3

0

-50

0

TIM

-16

-28

-1 230

-2,3

varav verksamhetsområde

-16

-28

-1 220

-2,3

0

0

-10

0

RS

34

63

-2 609

2,4

varav verksamhetsområden

15

18

-2 297

0,8

varav centralt

19

45

-312

14,5

RS Övergripande

18

32

-185

17,4

varav internränta

-4

-12

76

-15,8

varav pensioner mm

22

44

-261

16,8

1

1

-16

8,1

36

47

-15 173

0,3

Nämnd
FS
varav verksamhetsområden

varav centralt

RF
Totalt

Personalkostnader ökar mer än avtalsökning
Personalkostnaderna beräknas öka med 3,6 procent. Avtalsökningen utgör 3,0 procent. Den
prognosticerade kostnadsökningen är därmed cirka 25 miljoner kronor högre än
avtalsökningen.

Skatteintäkterna överstiger budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 128 miljoner kronor 2017 vilket är 28 miljoner kronor
högre än budgeten. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
bedömning i april, vilken på totalen även var samma i februari.
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Statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr

Avvikelse Bokslut 2016
årsbudget

Tertial 1

Prognos

2017

2017

Inkomstutjämning

549

1 648

+27

1 543

Kostnadsutjämning

-97

-292

-5

-270

0

0

0

8

Regleringsbidrag/avgift

-47

-140

-13

-131

Läkemedelsbidrag

290

902

33

841

21

61

1

54

716

2 179

43

2 045

Införandebidrag

Välfärdsmiljard flyktingar
Summa

I maj kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att
regionen får nästan 912 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 30 procent av erhållna
läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att detta
motsvarar cirka 11 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2017 beräknas netto till 902
miljoner, vilket är 33 miljoner kronor högre än budget.
Även utjämningssystemet prognostiseras bli 9 miljoner kronor högre än budget.
Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen samt att 2016 förstärka
hälso- och sjukvården till landstingen med 1 miljard kronor. Regionen fick av dessa 54
miljoner kronor 2016 i flyktingbidrag (vilka är särredovisade i tabellen) samt 35 miljoner
kronor i hälso- och sjukvårdsförstärkning (vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften). Den extra
förstärkningen inom hälso- och sjukvården fortsätter även 2017, men har sänkts till 500
miljoner, vilket ger regionen cirka 17 miljoner kronor, dessa ingår i
regleringsbidraget/avgiften.
Inför 2017 beslutades om ytterligare välfärdsmedel till landsting/regioner om 2 300 miljoner
kronor varav 900 miljoner kronor avser generellt invånarbaserat stöd, detta ger regionen 32
miljoner kronor, dessa ingår i regleringsbidraget/avgiften. Den andra delen, 1 400 miljoner
kronor avser ett flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 61 miljoner kronor som särredovisats
i tabellen ovan.

Finansnettot sämre än budget
Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 44 miljoner
kronor som för helår beräknas uppgå till 179 miljoner kronor. Det är 71 miljoner kronor lägre
än budget, där 43 miljoner kronor avser realisationsförluster, nedskrivningar och
bankkostnader och 28 miljoner kronor avser lägre intäkter för realisationsvinster,
ränteintäkter, utdelningar och återlikvider.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2017-04-30 orealiserade värdeökningar på 735
miljoner kronor.
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Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
fyra månader till 2,1 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,3 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
första tertialet en kostnad på 68 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 204 miljoner
kronor. Det är 23 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar
Årets prognostiserade resultat på 240 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 633 miljoner kronor.
Då investeringarna beräknas uppgå till 781 miljoner kronor innebär det att resultatet är 148
miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 81 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringarna översteg resultatet exklusive avskrivningar med 252
miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansiering till 69 procent.
Bruttoinvesteringarna på 781 miljoner kronor är 41 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 39 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 540 miljoner kronor av byggnader samt 202 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och fordon.
Under årets första tertial har investeringar genomförts för cirka 233 miljoner kronor.

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 240 miljoner kronor.
Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången 2016 fortfarande kommer vara
positiv 2017.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§58

Delegationsordning TIM
Diarienummer: RJL 2017/1068
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
1. fastställa reviderad delegationsordning för nämnden att
gälla från och med 2017-06-01.
2. undertecknande av handlingar i nämndens namn, ändras
till…..kontrasigneras av trafikdirektören eller regional
utvecklingsdirektör.
Sammanfattning
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljös möjlighet att
delegera beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 3338.
Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av
nämndens uppdrag är:
 Infrastruktur (ex väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik,
godsterminaler, energi, el, tele/bredband)
 Kommunikationer
 Kollektivtrafik
 Miljö- energi- och klimatfrågor
 Andra områden som sammanhänger med trafik- och
infrastrukturfrågor i perspektivet av hållbar och långsiktig
regionutveckling.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02
 Delegationsordning – Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår följande:
På sid 2 i delegationsordningen, undertecknande av handlingar i
nämndens namn, ändras till…..kontrasigneras av trafikdirektören
eller regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Jeanette Söderström återkommer vid nämndsammanträdet och
redovisar för partigrupp S och MP ett antal yrkanden i ärendet, se
bilaga 1.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-04-18
Delegationsordning – Regionstyrelsen
Yrkanden från S och MP
1. Allmänt
S. 2 Verkställighetsbeslut
Ändring
De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt
ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Det gäller också beslut som rör förvaltningen och
Regionens interna förhållanden.
Ändras till:
En stor del av besluten av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut
fastställt ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Det gäller också beslut som rör förvaltningen
och Regionens interna förhållanden.

S. 3 Delegering till ordförande
Tillägg
Tillägg att 1:e vice ordförande har rätt att besluta om ordförandens deltagande i nätverksträffar,
kurser, konferenser inom RS intresseområde.

S. 4 Företrädarskap allmänt
4.1.1

Rätt att motta delgivning
(anmäls ej)

Avstyrks

4.1.2

Rätt att utse befattningshavare med rätt att teckna
Regionens firma i olika ärenden.
Förtydliga

Personal
Tillägg/Förändring
Rätt att fatta beslut om inriktning av lönebildning

RSAu

Rätt att fatta beslut om att starta stridsåtgärder

RsAu

Beslut om kollektivavtal

RSAu

Beslut om avgångsvederlag

RSAu
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Ekonomi
S. 5
4.3.5 Förändring av regionstyrelsens utgiftsramar……..
Otydlig, förtydliga i enlighet med revisionsrapporten

S. 5-6 Upphandling
Ändring
4.4.1
4.5.4
4.5.5
Beslut om genomförande av upphandling samt beslut om
förfrågningsunderlag i av styrelsen särskilt fastställda upphandlingar

RSAu

Tilldelningsbeslut

Regiondirektör

Medskick till övriga nämnders delegationsordning:
Förändring i enlighet med RS beslut i övriga nämnder.
Vem beslutar om vårdrelaterade beslut?
- vårdavtal med annat landsting/region
- vårdavtal inom vårdval
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RJL 2017/1068

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Delegationsordning för Nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö revidering
Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö


fastställer reviderad delegationsordning för nämnden att gälla från och
med 2017-06-01.

Sammanfattning
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljös möjlighet att delegera beslutsfattande
är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.
Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämndens uppdrag är
• Infrastruktur (ex väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el,
tele/bredband)
• Kommunikationer
• Kollektivtrafik
• Miljö- energi- och klimatfrågor
• Andra områden som sammanhänger med trafik- och infrastrukturfrågor i
perspektivet av hållbar och långsiktig regionutveckling.

Information i ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 135 om nytt reglemente och
arbetsordning för regionstyrelsen och nämnderna.
Under 2016 föranledde detta en översyn av styrelsens och nämndernas
delegationsordningar.
Föreslås nu en revidering av Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljös
delegationsordning enligt bilaga.

Beslutsunderlag


Delegationsordning för Nämnden för Trafik,
infrastruktur och miljö daterad 2017-05-02.
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RJL 2017/1068

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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RJL 2017/1068

Förvaltningsnamn
Avsändare

Delegationsordning – Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
1. Allmänt
Grunder för delegering av beslut
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos Region Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd verksamhet.

Beslut som inte får delegeras
Av 6 kap. 34 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte
får delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegering
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till
förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall nämnden godkänt detta, vilket framgår av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver
är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 6 kap. 37 § kommunallagen.
Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation.
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Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen.

Undertecknade av handlingar i nämndens namn
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av presidiet (tillika utskott) på delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av trafikdirektören och regional utvecklingsdirektör.
Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som
är en följd av beslut som vederbörande fattat.

Diarieföring av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande
sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen nedan. Beslut som
regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren anmälas till regiondirektören så snart som möjligt, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. Anmälan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett.

Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens tjänstemän s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder. Med verkställighet
avses åtgärder som en tjänstman utför i den dagliga verksamheten och inom ramen för de arbetsuppgifter som normalt ingår i befattningen. I det dagliga arbetet
utgår verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal. För att ett beslut
ska ses som verkställighet får det inte föreligga några alternativa lösningar av
principiell och övergripande natur. Det måste också finnas politiskt fastställda mål
för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Vid beslut av ekonomisk art är beslutsfattaren (beslutsattestant) skyldig att kontrollera att det finns
medelstäckning för avsett ändamål innan beslut fattas. De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvaltningen och Regionens interna förhållanden.
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.

Jäv
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i kommunallagen och förvaltningslagen.
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2. Delegering till presidiet
2. 1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för
nämndens ledamot/ersättare inom och utanför riket

3. Delegering till ordföranden
3.1

Rätt att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden enligt
6 kap. 36 § kommunallagen
Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut

4. Delegering till regiondirektören
Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om vidaredelegering framgår av tabellen nedan.
Därtill utövar Regiondirektören, som Regionens främsta tjänsteman och enda förvaltningschef, den operativa ledningen av Regionens verksamheter och ansvarar för att
dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda budgetar.
Företrädarskap allmänt, ekonomi
4.1
Beslut
4.1.1 Rätt att motta delgivning
(Anmäls ej)

Får vidaredelegeras
Ja

4.1.2 Rätt att utse beslutsattestant samt befattningshavare med rätt att teckna Regionens firma i
olika ärenden

Ja Nej

4.1.3 Rätt att besluta om yttranden i ärenden av
mindre principiell natur där regionen är remissinstans
4.1.4 Förändring av TIM:s utgiftsramar till följd av
avtal, politiska beslut, aktivering av investeringar, tekniska justeringar och motsvarande
så länge detta inte kommer i konflikt med 6
kap. 34 § kommunallagen

Ja

Ja

3
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Upphandling, försäljning
4.2
Beslut
4.2.1 Upphandling av varor och tjänster, rätt att
fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal i enlighet med beslutad budget

RJL 2017/1068

Får vidaredelegeras
Ja

4.2.2 Upphandling av trafikentreprenad, rätt att
fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal, enligt
av nämnden fastställt förfrågningsunderlag

Ja

4.2.3 Rätt att besluta om försäljning av tjänster och
varor enligt 2 kap. 7 § kommunallagen

Ja

Regionala utvecklingsprojekt (infrastruktur och miljö)
4.3
Beslut
Får vidaredelegeras
4.3.1 Rätt att besluta om förlängning av regionala
Ja
utvecklingsprojekt utifrån av nämnden beslutade förutsättningar
4.3.2 Rätt att ingå överenskommelser kring projekt
med högst tre års varaktighet och ett sammantaget åtagande om högst 150 000 kr

Färdtjänst och riksfärdtjänst
4.4
Beslut
4.4.1 Rätt att besluta om färdtjänst enligt 7-9 §§
lagen (1997:736) om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt 5-6 §§ lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
4.4.2 Rätt att besluta om återkallande av tillstånd
till färdtjänst och riksfärdtjänst

Sjukresor
4.5
Beslut
4.5.1 Rätt att besluta tillämpningsanvisningar till
Regionens regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Ja

Får vidaredelegeras
Ja

Ja

Får vidaredelegeras
Ja

4
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Personuppgiftslagen
4.6
Beslut
4.6.1 Rätt att förordna personuppgiftsombud
4.6.2 Rätt att ingå och underteckna personuppgiftsbiträdesavtal
4.6.3 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om registerutdrag (§ 26)

RJL 2017/1068

Får vidaredelegeras
Nej
Ja
Ja

Allmänna handlingar
4.7
Beslut
4.7.1 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att ta
del av allmän handling

Får vidaredelegeras
Ja

Övrigt
4.8
Beslut
4.8.1 Besluta om avvisning av för sent inkommet
överklagande av beslut (förvaltningsbesvär)

Får vidaredelegeras
Ja
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§59

Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås
Diarienummer: RJL 2017/653
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 Att föreslå Regionstyrelsen att godkänna föreliggande
yttrande som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Linköping-Borås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regional utveckling
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över ÅVS-utredning LinköpingBorås, Förhandskopia 2017-02-15
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
 Regionstyrelsen att godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig över ÅVSutredning Linköping-Borås.

Information i ärendet
Syftet med ÅVS-utredningen är att redovisa alternativa sträckningar, alternativa
stationslägen och konstruktionstyper med hänsyn till ekonomi, landskapskaraktär
och miljöbedömningar mm.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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YTTRANDE
2017-06-13
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RJL 2017/653

Regional utveckling
Trafikverket
avslinkoping-boras@trafikverket.se

Yttrande över ÅVS-utredning LinköpingBorås, Förhandskopia 2017-02-15
Region Jönköpings län har från Trafikverket erhållit ÅVS-utredning LinköpingBorås för yttrande.

Sammanfattning
Ett utomordentligt bra och gediget underlagsmaterial redovisas, vilket Region
Jönköpings län värdesätter, då projektet Nya stambanor är mycket omfattande och
till sin natur och volym samt ekonomi ett av moderna Sveriges största
infrastrukturprojekt.
Dock konstaterar vi att regional utveckling och trafikeringsperspektivet kunde
vara mer analyserat. Dessa förhållanden samt synpunkter inom vissa andra
områden såsom tillgänglighet, internationell koppling, miljö, sammanhållet beslut
och etapper, spårkapacitet och rätt till spår, stationsplacering, linjesträckning samt
kopplings- och bytespunkter har Region Jönköpings län valt att kommentera i sitt
yttrande.

Bakgrund
Trafikverket har som ett led i arbetet med Nya stambanor för höghastighetstrafik
utfört två ÅVS-studier (åtgärdsvalsstudier) för sträckorna Linköping-Borås
respektive Jönköping-Malmö. Utredningarna som är förhandskopior
offentliggjordes den 1 mars 2017 och remisstiden pågår till den 20 juni 2017. I
vissa avseenden är studierna ej kompletta utan kommer att kompletteras i
samband med slutrapportering i början av 2018.
Region Jönköpings län har i sin roll och position som geografisk mittpunkt i det
kommande nya järnvägssystemet samt att länet har tre utpekade stationer aktivt
studerat nämnda ÅVS-utredningar och överlämnar i detta yttrande sina
synpunkter för beaktande av Trafikverket och övriga beslutsfattare.
Arbetet med åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås har pågått under 2015 och 2016
inom ett stort utredningsområde där kunskapen successivt har fördjupats. Gränser
för utredningsområdet är väster om framtida station Linköping och öster om
framtida station Borås. Kopplingspunkten för sträckan Jönköping-Malmö ingår i
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utredningsområdet. Utredningsarbetet inleddes under 2015 med en översiktlig
principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, de funktioner och krav
som den nya järnvägen ska uppfylla samt möjliga systemlösningar. Rapporten
från det inledande arbetet benämndes ”Översiktlig design och systemlösning”.
Åtgärdsvalsstudierna genomförs i syfte att:
 Ta fram underlag till Sverigeförhandlingen
 Studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den
aktuella sträckan
 Bistå med underlag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029
 Ta fram underlag inför kommande planläggningsskede
I åtgärdsvalsstudien beskrivs det identifierade utredningsområdets förutsättningar
genom en presentation av befintliga förhållanden, såsom geologiska, miljömässiga
och socioekonomiska aspekter. Tillsammans med anläggnings- och
järnvägstekniska förutsättningar utgör de befintliga förhållandena underlag för det
som presenteras i åtgärdsvalsstudien.
Trafikverkets ÅVS-studier
Region Jönköpings län anser att de presenterade studierna är utförda på ett gediget
och professionellt sätt. Analysmaterialet omfattar en sammanfattande
Åtgärdsvalsstudie, Underlagsrapport Miljöanalys, Underlagsrapport
Landskapskaraktäranalys samt Underlagsrapport Stationsorter.
Frågeställningar från Trafikverket
Trafikverket har i missiv föreslagit att yttrande kan avges inom ramen för fem
frågeställningar;
- allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
- obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
- synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
- synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
- övrigt
Synpunkter från Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har följt Trafikverkets önskemål om strukturerat remissvar
och dessutom lämnat flera synpunkter under ”övrigtpunkten”.
Allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
Region Jönköpings län anser att Trafikverkets beslut att låta förhandskopior på
åtgärdsvalsstudierna gå ut på remiss är viktigt, då projektet med nya stambanan är
långtgående och omfattande samt med mycket stor inverkan för såväl nationell
som regional utveckling.
Det digra materialet beskriver på ett föredömligt sätt ÅVS-arbetet och dess syften.
Ambitionen är att redovisa möjligheter och förutsättningar för den fortsatta
planeringen/järnvägsplan som syftar till att i detalj lägga fast sträckning m m.
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Region Jönköpings län vill inför redovisningen av slutrapporten i början av 2018
och påpeka vikten av en bred remiss.
En ytterligare allmän synpunkt är vikten av att ÅVS-arbetet har samband med
Sverigeförhandlingens ambitioner och pågående arbete, så att synkronisering sker
i högsta möjliga grad.
Obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
Region Jönköpings län anser som sagts ovan att materialet är väl avvägt och
mycket omfattande. Gällande frågan om obalans konstaterar regionen att
redovisningsmetodiken skiljer sig åt mellan de aktuella ÅVS-erna. Resultatet som
sådant påverkas mindre av denna skillnad, men pedagogiskt kan det vara en fördel
med parallell metodik för redovisningen. Speciellt tydlig blir skillnaden vad gäller
kostnadsredovisning för olika sträckor.
Gällande luckor i underlaget konstateras att en för vår region mycket väsentlig
aspekt kunde vara mer belyst; nämligen regional utveckling. I analysen framhålls
på flera håll att järnvägsprojektet bidrar till regional utveckling. Men Region
Jönköpings län saknar en mer djupgående diskussion om förutsättningar och
möjligheter för regional utveckling kopplad till storregional trafikering och med
anslutningar (kopplings- och bytespunkter) till det befintliga järnvägsnätet och
dess trafikering och därmed till utvecklingsfrågor även utanför kommande
stationsorter. Likaså redovisas en analys av stationslägen ur en mängd aspekter,
dock saknas en väsentlig infallsvinkel i form av trafikeringsfaktorn för anslutande
bansystem.
Sypunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
Antaganden, avgränsningar och bedömningar följer i stort gängse metodik
samtidigt som nya förutsättningar har inarbetats med hänsyn till kommande unika
projekt. Region Jönköpings län har inga synpunkter i detta avseende. Dessutom
kan konstateras att underlagsrapporterna för Miljöanalys och Landskapsanalys på
ett föredömligt sätt analyserar de olika sträcknings- och stationsalternativen.
Likaså redovisas bra stationsrapporter.
Synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
Utredningsarbetet vid Trafikverket har pågått en längre tid och regionerna ingår i
referensgrupper med möte varje halvår. Därutöver har vi möjligheter att föra
diskussioner med utredarna om specifika frågeställningar. Detta anser vi vara bra.
Dock skulle vi uppskatta om även regionerna blir mer involverade i samtalen med
stationskommunerna, då deras frågor i vissa avseenden och i mycket hög grad
berör oss som region. Inte minst gäller det stationsplacering, tillgänglighet m m ur
ett trafikeringsperspektiv och då knutet till regionernas roll och ansvar för
upphandlad kollektivtrafik.
Övrigt och avslutande kommentarer och synpunkter
Region Jönköpings län har i sitt arbete med nya stambanor för höghastighetstrafik
tagit fasta på den regionala nyttan. Flera analyser har gjorts där tillgängligheten
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analyserats avseende såväl den näraliggande geografin som de mer avlägsna
delarna i regionen, relativt de nya stationslägena.
Som vi skrivit ovan saknar vi en mer djuplodande analys av regional utveckling
kopplad till tillgänglighet och trafikering på både de nya banorna och det
befintliga järnvägsnätet. I detta sammanhang vill Region Jönköpings län peka på
det arbete Sverigeförhandlingen gjort tillsammans med vår region kring
samhällseffekter i så kallad regiondialog.
Inför slutrapporten av ÅVS bör Trafikverket överväga att komplettera sina studier
med material från regiondialogerna.
Likaså vill Region Jönköpings län, som del i det sydsvenska samarbetet, efterlysa
mera analys kring den internationella kopplingen till Danmark och Tyskland med
kommande järnväg. Återigen är det sålunda mera av trafikeringsfrågor som vi
anser borde ingå i åtgärdsvalsstudierna. Därmed skulle även de
samhällsekonomiska kalkylerna få en annan positiv tyngd om de internationella
trafikeringsaspekterna inlemmades i analysen.
Miljöskäl är viktiga för projektet, men ur minst två perspektiv. En hel
underlagsrapport behandlar miljöfrågan ur intrångsperspektiv och gör det
grundligt och föredömligt. Men Region Jönköpings län efterlyser mera av
miljöresonemang som argument till projektet som sådant. Att minska
flygtransporter, minska tung lastbilstrafik samt minska privatbilismen är skäl nog
för att genom nya stambanor öka kapaciteten på järnväg och därmed möjliggöra
nämnda trafikminskningar.
Åtgärdsvalsstudierna behandlar frågan om etapper. Region Jönköpings län vill
tydligt markera att kommande beslut om höghastighetsbanor blir ett beslut som
omfattar hela systemet med banor. Självklart kommer det fysiska byggandet att
delas in i etapper av många skäl. Som första etapp ser vi det som naturligt att en
förlängd ”Ostlänk” till Jönköping kommer till stånd. Valet av efterföljande
etapper har många orsakssamband. Regionen avvaktar tillsvidare med sitt
ställningstagande i denna fråga till dess att Trafikverket i maj och
Sverigeförhandlingen i juli redovisat sina ställningstaganden.
Region Jönköping vill återigen aktualisera en trafikeringsaspekt. I takt med att de
nya stambanorna förverkligas och trafikering blir möjlig är det mycket angeläget
att tillträde till spår (vilka får trafikera) analyseras noga och att ett effektivt och
rättvist regelverk finns. Det är också väsentligt att spårkapacitet finns för
storregional trafikering (250 km/tim) och inte enbart för höghastighetstrafiken
(320 km /tim). Inte minst ur regionutvecklingsperspektiv är detta angeläget.
Central eller perifer placering av stationer är ett stort ämne i redovisade ÅVS.
Här efterlyser Region Jönköpings län en analys ur ett
trafikhuvudmannaskapsperspektiv. Regionen har ovan tagit upp frågan om
regioninflytande på frågeställningen. Det är ur vår aspekt väsentligt att
stationsplacering diskuteras utifrån regionaltågstrafikering och annan

73

YTTRANDE

5(6)

RJL 2017/653

kollektivtrafik. Med ansvar för upphandlad trafik kommer vi att få trafikera
dubbelt antal stationer vid icke-central placering av ny station liksom att svara för
trafik mellan ny och gammal station.
För den aktuella sträckan inom vår region finns tre alternativ redovisade för
Tranås och fyra alternativ för Jönköping.
Redovisade analyser av stationer är bra och omfattande men vi saknar en grundlig
trafikeringsanalys som lokaliseringsfaktor.
En övergripande fråga om stationsplacering i ett nationellt perspektiv och med
koppling till det övergripande syftet med de nya stambanorna bör analyseras.
Region Jönköping konstaterar att stationsplaceringen i Nyköping, Norrköping,
Linköping, Hässleholm, Lund, Borås tenderar att få centrala lägen. Det är därmed
intressant notera att lokalisering av stationer i vår region diskuteras utifrån andra
perspektiv. Det gör frågan än mer aktuell och att det blir en allsidig belysning av
tänkbar placering.
Linjesträckningen mellan stationslägena är belysta på ett omfattande sätt med en
grundlig analys av miljö- och landskapsaspekter. Regionen anser att
intrångsfrågor är väsentliga och måste noga studeras inför fortsatta
ställningstaganden och planarbete. Likaså är natur- och kulturhänsyn självklara
moment i efterföljande prioriteringar.
För de areella näringarna är det mycket angeläget med minsta möjliga intrång på
sådant sätt att sträckning och val av byggteknik anpassas väl.
För såväl Linköping-Borås som Jönköping-Malmö är miljö och landskap stora
faktorer att ta hänsyn till. För sträckorna inom Jönköpings län är såväl kultur-,
natur- som miljövärdena högst påtagliga. Vi förutsätter att dessa värden i
kommande slutrapport får spela stor roll.
Region Jönköpings län vill aktualisera frågan om kopplings- och bytespunkter.
Trafikverket konstaterar att kopplingspunkter endast är aktuella i Nyköping och
Hässleholm och att effektiva bytespunkter behövs vid de nya stationerna. Här vill
regionen tydligt markera att denna fråga hänger starkt samman med regional nytta
och regional utveckling genom integrerad trafik. Vi saknar en analys av denna
fråga och anser att Trafikverket måste i det fortsatta arbetet inkludera denna fråga
på ett mera allomfattande sätt och inte enbart hävda störningsrisker på nya
banorna. Regionen har under längre tid aktualiserat att kopplingspunkter i Tranås
med Södra stambanan, i Jönköpings södra stationsläge med Jönköpingsbanan
(triangelspår) samt i Värnamo med Kust-till-Kustbanan är en mycket effektiv
trafikeringslösning, med integrerad trafik, för att nå i princip dubbel resenytta i
vårt län och angränsande regioner. Utanför vår region finns även en problematik
med bytes-eller kopplingspunkt i Borås med Kust-till-Kustbanan som är mycket
angelägen.
Det finns dessutom två ytterligare mycket praktiska infallsvinklar på frågan. För
det första när Ostlänken är färdigställd till Tranås. Hur sker kombinationen med
Södra stambanan och trafik till Skåne i avvaktan på att hela sträckan Tranås-
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Jönköping-Malmö är färdigbyggd? Dessutom tas frågan upp i ÅVS-texten för
Hässleholm som en del i etapputbyggnaden, varför den på motsvarande sätt borde
aktualiseras för Tranås och Södra stambanan.
För det andra kommer sannolikt säkerhetsskäl att kräva kopplingar till befintligt
järnvägsnät. Haverier och andra incidenter förutsätter att övergångar finns till
nuvarande nät. En redundans i nätet är en nödvändighet.
Avslutningsvis vill Region Jönköpings län betona framlagda ÅVS-rapporters stora
värde inför det fortsatta analysarbetet men likaså med tyngd hävda framförda
synpunkter för det kommande arbetet inom Trafikverket för ett bra slutresultat.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Regionstyrelsen

Malin Wengholm
Ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Regional utveckling
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över ÅVS-utredning JönköpingMalmö, Förhandskopia 2017-02-15
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
 Regionstyrelsen att godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig över ÅVSutredning Jönköping-Malmö.

Information i ärendet
Syftet med ÅVS-utredningen är att redovisa alternativa sträckningar, alternativa
stationslägen och konstruktionstyper med hänsyn till ekonomi, landskapskaraktär
och miljöbedömningar mm.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Regional utvecklingFörvaltningsnamn
Trafikverket
avsjonkoping-malmo@trafikverket.se

Yttrande över ÅVS-utredning JönköpingMalmö, Förhandskopia 2017-02-15
Region Jönköpings län har från Trafikverket erhållit ÅVS-utredning JönköpingMalmö för yttrande.

Sammanfattning
Ett utomordentligt bra och gediget underlagsmaterial redovisas, vilket Region
Jönköpings län värdesätter, då projektet Nya stambanor är mycket omfattande och
till sin natur och volym samt ekonomi är ett av moderna Sveriges största
infrastrukturprojekt.
Dock konstaterar vi att regional utveckling och trafikeringsperspektivet kunde
vara mera analyserat. Dessa förhållanden samt synpunkter inom vissa andra
områden som tillgänglighet, internationell koppling, miljö, sammanhållet beslut
och etapper, spårkapacitet och rätt till spår, stationsplacering, linjesträckning samt
kopplings- o bytespunkter har Region Jönköpings län valt att kommentera i sitt
yttrande.

Bakgrund
Trafikverket har som ett led i arbetet med Nya stambanor för höghastighetstrafik
utfört två ÅVS-studier (åtgärdsvalsstudier) för sträckorna Linköping-Borås resp
Jönköping-Malmö. Utredningarna som är förhandskopior offentliggjordes 1 mars
och remisstiden pågår till 20 juni 2017. I vissa avseenden är studierna ej
kompletta utan kommer att kompletteras i samband med slutrapportering i början
av 2018.
Region Jönköpings län har i sin roll och position som geografisk mittpunkt i det
kommande nya järnvägssystemet samt att länet har tre utpekade stationer aktivt
studerat nämnda ÅVS-utredningar och överlämnar i denna remiss sina synpunkter
för beaktande av Trafikverket och övriga beslutsfattare.
Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått under 2015 och 2016 inom ett stort
utredningsområde, och kunskapen har successivt fördjupats. Utredningsarbetet
inleddes under 2015 med en översiktlig principstudie för att kartlägga områdets
förutsättningar, de funktioner och krav som den nya järnvägen ska uppfylla, samt
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möjliga systemlösningar. Rapporten från det inledande arbetet benämndes
”Översiktlig design och systemlösning”. I utredningen redovisades fem tänkbara
stråk mellan Jönköping och Malmö.
Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö utgör en förberedande studie med syfte
att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den
aktuella sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, transportpolitiska mål och
miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, järnvägens anspråk och omgivningens
förutsättningar ska principiella lösningar identifieras och analyseras utifrån
måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter. Utifrån slutsatser
avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella lösningar ska
åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete, både avseende
processuell, tematisk och vid behov även geografisk karaktär.
Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget i arbetet med den kommande
nationella infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Kunskapen om
förutsättningar och tänkbara lösningar utgör även ett viktigt underlag för
kommande planläggningsprocess där alternativa lokaliseringar ska identifieras
och analyseras. Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har
genomförts under perioden maj 2015 till december 2016. Som underlag till
huvudrapporten finns olika underlagsrapporter, bl a Underlagsrapport
Landskapskaraktärsanalys och Underlagsrapport Miljöbedömning samt
Underlagsrapporter för aktuella stationer.
Trafikverkets ÅVS-studier
Region Jönköpings län anser att de presenterade studierna är utförda på ett gediget
och professionellt sätt. Analysmaterialet omfattar en sammanfattande
Åtgärdsvalsstudie, Underlagsrapport Miljöanalys, Underlagsrapport
Landskapskaraktäranalys samt Underlagsrapporter Stationsorter.
Frågeställningar från Trafikverket
Trafikverket har i missiv föreslagit att yttrande kan avges inom ramen för fem
frågeställningar;
allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och
Sverigeförhandlingen)
övrigt
Synpunkter från Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har följt Trafikverkets önskemål om strukturerat remissvar
och dessutom lämnat flera synpunkter under ”övrigtpunkten”.
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Allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
Region Jönköpings län anser att Trafikverkets beslut att låta Förhandskopior på
Åtgärdsvalsstudierna gå ut på remiss är viktigt, då projektet med nya stambanor är
långtgående och omfattande samt med mycket stor inverkan för såväl nationell
som regional utveckling.
Det digra materialet beskriver på ett föredömligt sätt ÅVS-arbetet och dess syften.
Ambitionen är att redovisa möjligheter och förutsättningar för den fortsatta
planeringen/järnvägsplan som syftar till att i detalj lägga fast sträckning m m.
Region Jönköpings län vill inför redovisningen av slutrapporten i början av 2018
påpeka vikten av en bred remiss.
En ytterligare allmän synpunkt är vikten av att ÅVS-arbetet har samband med
Sverigeförhandlingens ambitioner och pågående arbete, så att synkronisering sker
i högsta möjliga grad.
Obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
Region Jönköpings län anser som sagts ovan att materialet är väl avvägt och
mycket omfattande. Gällande frågan om obalans konstaterar regionen att
redovisningsmetodiken skiljer sig åt mellan de aktuella ÅVSerna. Resultatet som
sådant påverkas mindre av denna skillnad, men pedagogiskt kan det vara en fördel
med parallell metodik för redovisningen. Speciellt tydligt blir skillnaden vad
gäller kostnadsredovisning för olika sträckor.
Gällande luckor i underlaget konstateras att en för vår region mycket väsentlig
aspekt kunde vara mera belyst; nämligen regional utveckling. I analysen framhålls
på flera håll att järnvägsprojektet bidrar till regional utveckling. Men Region
Jönköpings län saknar en mera djupgående diskussion om förutsättningar och
möjligheter för regional utveckling kopplad till storregional trafikering och med
anslutningar (kopplings- o bytespunkter) till det befintliga järnvägsnätet och dess
trafikering och därmed till utvecklingsfrågor även utanför kommande
stationsorter. Likaså redovisas en analys av stationslägen ur en mängd aspekter,
dock saknas en väsentlig infallsvinkel i form av trafikeringsfaktorn för anslutande
bansystem.
Synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
Antaganden, avgränsningar och bedömningar följer i stort gängse metodik
samtidigt som nya förutsättningar har inarbetats med hänsyn till kommande unika
projekt. Region Jönköpings län har inga synpunkter i detta avseende.
Dessutom kan konstateras att underlagsrapporterna för Miljöanalys och
Landskapsanalys på ett föredömligt sätt analyserar de olika sträcknings- och
stationsalternativen. Likaså redovisas bra stationsrapporter.
Synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
Utredningsarbetet vid Trafikverket har pågått en längre tid och regionerna ingår i
referensgrupper med möte varje halvår. Därutöver har vi möjligheter att föra
diskussioner med utredarna om specifika frågeställningar. Detta anser vi vara bra.
Dock skulle vi uppskatta om även regionerna blir mer involverade i samtalen med
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stationskommunerna, då deras frågor i vissa avseenden och då i mycket hög grad
berör oss som region. Inte minst gäller det stationsplacering, tillgänglighet m m.
ur ett trafikeringsperspektiv och då knutet till regionernas roll och ansvar för
upphandlad kollektivtrafik.
Övrigt och avslutande kommentarer och synpunkter
Region Jönköpings län har i sitt arbete med nya stambanor för höghastighetstrafik
tagit fasta på den regionala nyttan. Flera analyser har gjorts där tillgängligheten
analyserats avseende såväl den näraliggande geografin som de mer avlägsna
delarna i regionen, relativt de nya stationslägena.
Som vi skrivit ovan saknar vi en mer djuplodande analys av regional utveckling
kopplad till tillgänglighet och trafikering på både de nya banorna och det
befintliga järnvägsnätet. I detta sammanhang vill Region Jönköpings län peka på
det arbete Sverigeförhandlingen gjort tillsammans med vår region kring
samhällseffekter i en så kallad regiondialog.
Inför slutrapporten av ÅVS bör Trafikverket överväga att komplettera sina studier
med material från regiondialogerna.
Likaså vill Region Jönköpings län, som del i det sydsvenska samarbetet, efterlysa
mera analys kring den internationella kopplingen till Danmark och Tyskland med
kommande järnväg. Återigen är det sålunda mera av trafikeringsfrågor som vi
anser borde ingå i åtgärdsvalsstudierna. Därmed skulle även de
samhällsekonomiska kalkylerna få en annan positiv tyngd om de internationella
trafikeringsaspekterna inlemmades i analysen.
Miljöskäl är viktiga för projektet ur minst två perspektiv. En hel underlagsrapport
behandlar miljöfrågan ur intrångsperspektiv och gör det grundligt och
föredömligt. Men Region Jönköpings län efterlyser mera av miljöresonemang som
argument till projektet som sådant. Att minska flygtransporter, minska tung
lastbilstrafik samt minska privatbilismen är skäl nog för att genom nya stambanor
öka kapaciteten på järnväg och därmed möjliggöra nämnda trafikminskningar.
Åtgärdsvalsstudierna behandlar frågan om etapper. Region Jönköpings län vill
tydligt markera att kommande beslut om höghastighetsbanor blir ett beslut som
omfattar hela systemet med banor. Självklart kommer det fysiska byggandet att
delas in i etapper av många skäl. Som första etapp ser vi det som naturligt att en
förlängd ”Ostlänk” till Jönköping kommer till stånd. Valet av efterföljande
etapper har många orsakssamband. Regionen avvaktar tillsvidare med sitt
ställningstagande i denna fråga till dess att Trafikverket i maj och
Sverigeförhandlingen i juli redovisat sina ställningstaganden.
Region Jönköping vill återigen aktualisera en trafikeringsaspekt. I takt med att de
nya stambanorna förverkligas och trafikering blir möjlig är det mycket angeläget
att tillträde till spår (vilka får trafikera) analyseras noga och att ett effektivt och
rättvist regelverk finns. Det är också väsentligt att spårkapacitet finns för
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storregional trafikering (250 km /tim) och inte enbart för höghastighetstrafiken
(320 km /tim). Inte minst ur regionutvecklingsperspektiv är detta angeläget.
Central eller perifer placering av stationer är ett stort ämne i redovisade ÅVS.
Här efterlyser Region Jönköpings län en analys ur ett
trafikhuvudmannaskapsperspektiv. Regionen har ovan tagit upp frågan om
regioninflytande på frågeställningen. Det är ur vår aspekt väsentligt att
stationsplacering diskuteras utifrån regionaltågstrafikering och annan
kollektivtrafik. Med ansvar för upphandlad trafik kommer vi att få trafikera
dubbelt antal stationer vid icke-central placering av ny station liksom att svara för
trafik mellan ny och gammal station.
Redovisade analyser av stationer är bra och omfattande men vi saknar en grundlig
trafikeringsanalys som lokaliseringsfaktor.
Vad gäller placering av ny station i Värnamo redovisar ÅVSen tre alternativ och
framhåller centralt och östligt alternativ som bästa lösning. Region Jönköpings län
vidhåller att anslutande trafikering från nuvarande bansträckor är väsentliga att ta
med i analysen.
En övergripande fråga om stationsplacering i ett nationellt perspektiv och med
koppling till det övergripande syftet med de nya stambanorna bör analyseras.
Region Jönköping konstaterar att stationsplaceringen i Nyköping, Norrköping,
Linköping, Hässleholm, Lund, Borås tenderar att få centrala lägen. Det är därmed
intressant notera att lokalisering av stationer i vår region diskuteras utifrån andra
perspektiv. Det gör frågan än mer aktuell och att det blir en allsidig belysning av
tänkbar placering.
Linjesträckningen mellan stationslägena är belysta på ett omfattande sätt med en
grundlig analys av miljö- och landskapsaspekter. Regionen anser att
intrångsfrågor är väsentliga och måste noga studeras inför fortsatta
ställningstaganden och planarbete. Likaså är natur- och kulturhänsyn självklara
moment i efterföljande prioriteringar.
För de areella näringarna är det mycket angeläget med minsta möjliga intrång på
sådant sätt att sträckning och val av byggteknik anpassas väl.
För såväl Linköping-Borås som Jönköping-Malmö är miljö och landskap stora
faktorer att ta hänsyn till. Dessutom finns på sträckan Jönköping-Värnamo två
mycket stora försvarsanläggningar att beakta.
Region Jönköpings län vill även aktualisera frågan om kopplings- och
bytespunkter. Trafikverket konstaterar att kopplingspunkter endast är aktuella i
Nyköping och Hässleholm och att effektiva bytespunkter behövs vid de nya
stationerna. Här vill regionen tydligt markera att denna fråga hänger starkt
samman med regional nytta och regional utveckling genom integrerad trafik. Vi
saknar en analys av denna fråga och anser att Trafikverket måste i det fortsatta
arbetet inkludera denna fråga på ett mera allomfattande sätt och inte enbart hävda
störningsrisker på nya banorna. Regionen har under längre tid aviserat behovet av
att kopplingspunkter i Tranås med Södra stambanan, i Jönköpings södra
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stationsläge med Jönköpingsbanan (triangelspår) samt i Värnamo med Kust-tillKustbanan är en mycket effektiv trafikeringslösning, med integrerad trafik, för att
nå i princip dubbel resenytta i vårt län och angränsande regioner.
Det finns dessutom två ytterligare mycket praktiska infallsvinklar på frågan. För
det första när Ostlänken är färdigställd till Tranås. Hur sker kombinationen med
Södra stambanan och trafik till Skåne i avvaktan på att hela sträckan TranåsJönköping-Malmö är färdigbyggd? En kopplingspunkt med Södra stambanan är
en logisk lösning för många år. Dessutom tas frågan upp i ÅVS-texten för
Hässleholm som en del i etapputbyggnaden, varför den på motsvarande sätt borde
aktualiseras för Tranås och Södra stambanan.
För det andra kommer sannolikt säkerhetsskäl att kräva kopplingar till befintligt
järnvägsnät. Haverier och andra incidenter förutsätter att övergångar finns till
nuvarande nät. En redundans i nätet är en nödvändighet.
Avslutningsvis vill Region Jönköpings län betona framlagda ÅVS-rapporters stora
värde inför det fortsatta analysarbetet men likaså med tyngd hävda framförda
synpunkter för det kommande arbetet inom Trafikverket för ett bra slutresultat.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Regionstyrelsen

Malin Wengholm
Ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över remiss – Ny målstyrning för
transportpolitiken (Trafikanalys rapport
2017:1)
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade rapport.

Information i ärendet
I rubricerad rapport redovisar Trafikanalys regeringsuppdraget att se över de
transportpolitiska målens preciseringar med ambitionen att säkerställa att
preciseringarna väl speglar regeringens prioriteringar för transportpolitiken.
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Näringsdepartementet

Yttrande över remiss – Ny målstyrning för
transportpolitiken (Trafikanalys rapport
2017:1)
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerad rapport, N2017/01927/TS. Regionen har tagit del av förslaget och
lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län delar Trafikanalys uppfattning att de befintliga
preciseringarna på ett relativt bra sätt konkretiserar och definierar hur de
transportpolitiska målen ska tolkas och förstås. Men som Trafikanalys påpekar är
preciseringarna för många för att fungera effektivt i målstyrningen och de blir för
vittomfattande för att ge en tydlig bild av regeringens prioriteringar för politiken.
Region Jönköpings län anser att Trafikanalys förslag, att begreppet preciseringar
utgår och ersätts av transportpolitiska prioriteringar, är ett bra förslag som rätt
använt kan leda till en ökad tydlighet inom transportpolitiken.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att det finns stora möjligheter att öka tydligheten och
förbättra styrningen genom att ersätta dagens vittomfattande preciseringar med
transportpolitiska prioriteringar och indikatorer. Vid en sådan förändring bör dock
följande beaktas.
Risk för parallella styrsystem
Enligt förslaget skall de transportpolitiska målen kvarstå och förtydligas genom
transportpolitiska prioriteringar samtidigt som ett antal indikatorer används för att
följa och mäta utvecklingen. Om det inte finns en mycket stor tydlighet över de
inbördes förhållande mellan dessa tre grupper i systemet finns det en stor risk för
olika tolkningar och en upplevelse av parallella styrsystem.
Regionala obalanser måste tydliggöras
Ett system med ett fåtal transportpolitiska prioriteringar kan öka tydligheten i den
politiska styrningen men samtidigt kan många obalanser döljas om dessa främst
fokuserar på utvecklingen på nationell nivå. Därför är det mycket viktigt att skapa
Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

93

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
RJL 2017/941

ett system med politiska prioriteringar och indikatorer som beaktar de skillnader i
förutsägningar, möjligheter och behov som finns i olika delar av landet.
Långsiktighet måste eftersträvas
I rapporten föreslår Trafikanalys att istället för transportpolitiska preciseringar
skall regeringen årligen ange tre transportpolitiska prioriteringar. Region
Jönköpings län anser att det i systemet måste finns en balans mellan möjligheterna
att årligen göra omprioriteringar och långsiktigt stabila förutsättningar för
utveckling i hela landet.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för Trafik,
Infrastruktur och Miljö
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Förord
I september 2016 fick Trafikanalys två regeringsuppdrag med syfte att göra en översyn av de
transportpolitiska preciseringarna och uppföljningen av de transportpolitiska målen. Det ena
uppdraget avsåg preciseringarna i sin helhet, och det är detta uppdrag som här slutredovisas. I
projektrapporteringen ingår också tre underlags-PM. Den första presenterar uppdragets
utgångspunkter, den andra indikatorer för uppföljning och den tredje slutsatser om styrning. På
Trafikanalys webbplats redovisas också ett antal konsultrapporter som har tagits fram för att
belysa olika frågeställningar med koppling till projektet.
Det andra av de två uppdragen avser en översyn av preciseringar och etappmål inom
trafiksäkerhetsområdet. Trafikanalys lämnar i denna rapport ett preliminärt förslag också för
etappmål för trafiksäkerhet. Avsikten är att fortsätta analysen av lämplig målnivå för år 2030 till
den 31 maj, då detta uppdrag slutredovisas.
Projektledare har varit Anders Brandén Klang. Krister Sandberg och Maria Melkersson har varit
biträdande projektledare med fokus på tillgänglighet respektive trafiksäkerhet. I projektgruppen
har även Anna Ullström och Märit Izzo ingått.

Stockholm i mars 2017

Brita Saxton
Generaldirektör
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Sammanfattning
Uppdraget
I september 2016 fick Trafikanalys två regeringsuppdrag med syfte att se över de transportpolitiska målens preciseringar med ambitionen att säkerställa att preciseringarna av målen väl
speglar regeringens prioriteringar för transportpolitiken. I uppdragen ingår också att se över
uppföljningen av målen och preciseringarna, samt att lämna förslag avseende styrning. Det ena
uppdraget (N2016/05490/TS, se Bilaga 1) rör preciseringarna och uppföljningen i sin helhet,
vilket slutredovisas i denna rapport.

Transportpolitiska preciseringar och prioriteringar
Trafikanalys bedömning är att de befintliga preciseringarna på ett relativt bra sätt konkretiserar
och definierar hur de transportpolitiska målen ska tolkas och förstås. I jämförelse med andra
ansatser att beskriva långsiktigt hållbara transportsystem så täcker preciseringarna det mesta.
Men preciseringarna är för många för att fungera effektivt i målstyrning inom transportpolitiken,
och de blir för vittomfattande för att ge en tydlig bild av regeringens prioriteringar för politiken. Vi
föreslår därför att begreppet preciseringar utgår från transportpolitiken. Istället föreslår vi att
regeringen årligen redovisar tre transportpolitiska prioriteringar, som både stödjer regeringens
övergripande prioriteringar och riksdagens transportpolitiska mål. Med utgångspunkt från
nuvarande övergripande prioriteringar skulle de transportpolitiska prioriteringarna kunna vara:
•

Tillgänglighet för ökad tillväxt, sysselsättning, och bostadsförsörjning

•

Ett klimatneutralt transportsystem

•

Ett hälsofrämjande och säkert transportsystem

Utvecklad styrning
En genomlysning av erfarenheter av dagens mål och preciseringar samt av myndighetsstyrning
visar att nuvarande system inte upplevs som tillräckligt styrande. De observerade bristerna har
legat till grund för utformningen av vårt förslag till prioriteringar och indikatorer. Ambitionen har
varit att detta ska leda till en ökad uppföljningsbarhet, men även att de ska vara styrande genom
att stimulera till innovationer hos myndigheterna så att verksamheten leder till måluppfyllelse.
Medan en alltför strikt mål- och resultatstyrning tenderar att vara innovationshämmande kan en
mer tillitsbaserad styrning stimulera nytänkande. För att en sådan styrning ska få genomslag
krävs att den formella styrningen i sig själv utvecklas, men att den kompletteras med återkoppling av uppföljningen och genom informella kontakter där den formella styrningen tydliggörs
och stärks.

Indikatorer och uppföljning
Trafikanalys har sedan 2010 uppdraget att årligen följa upp och redovisa till regeringen hur
transportsystemet utvecklas med avseende på de transportpolitiska målen. I uppdraget som
redovisas här framhåller regeringen sina krav på indikatorer för uppföljningen.
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Regeringen understryker vidare att det är viktigt att uppföljningssystemet redovisar
bedömningar för den totala målbilden, alltså ger en sammanvägd bild av utvecklingen i
förhållande till det övergripande målet, funktionsmålet och hänsynsmålet. Vi föreslår en metod
för sådana sammanvägda bedömningar, som baseras på nyckelmått och nyckelindikatorer.
Metoden innebär att många aspekter av långsiktigt hållbar transportförsörjning ska tillgodoses
för att transportsystemet ska anses utvecklas i enlighet med målen, samtidigt som de aspekter
som särskilt nämns i målen kommer att ha störst inflytande på bedömningarna.
Vi föreslår att uppföljningen ska baseras på 15 indikatorer som är väl motiverade med
hänvisning till viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Av indikatorerna är
14 trafikslagsövergripande. Den sista indikatorn berör inte trafikslagen, då den handlar om
möjligheterna att skapa tillgänglighet utan resor och transporter. Indikatorerna ska användas i
uppföljningen av de transportpolitiska målen men även av regeringens transportpolitiska
prioriteringar. Vi föreslår vidare att formerna för rapportering av måluppföljningen utvecklas, så
att en årlig redogörelse lämnas årligen senast den 15 april, och att den senare under året
kompletteras med en årlig tematisk fördjupning, med en mer kvalificerad analys av en utvald del
av den totala målbilden. Därutöver föreslås en återkommande fördjupad uppföljning ungefär vart
fjärde år, antingen i samband med regeringsskifte eller inför en ny omgång av
infrastrukturplaneringen.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Prioritering A

FUNKTIONSMÅL

HÄNSYNSMÅL

Prioritering B

Prioritering C

Indikatorer med tillhörande mått för uppföljning av mål och prioriteringar

Figur A: Trafikanalys förslag till generell struktur. Transportpolitiska mål, transportpolitiska prioriteringar och
indikatorer för uppföljning av mål och prioriteringar som täcker viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget

I september 2016 fattade regeringen beslut om att ge Trafikanalys två uppdrag med syfte att se
över de transportpolitiska målens preciseringar. Ambitionen med uppdragen är att säkerställa
att preciseringarna av målen väl speglar regeringens prioriteringar för transportpolitiken. I
uppdragen ingår att se över uppföljningen av målen och preciseringarna, samt att lämna förslag
avseende styrning. Det ena uppdraget rör preciseringarna och uppföljningen i sin helhet, och
slutredovisas i denna rapport. ((Regeringen 2016f), se även Bilaga 1)
Det andra uppdraget gäller en översyn av preciseringarna inom trafiksäkerhetsområdet
specifikt, och ska slutredovisas senast den 31 maj 2017 (Regeringen 2016d). För att samråd,
information och kommunikation ska fungera på bästa sätt har Vi valt att genomföra uppdragen
som ett sammanhållet projekt.
För båda uppdragen gäller det att de transportpolitiska målen och dess två delmål, som är
fastställda av riksdagen ligger fast. Det övergripande transportpolitiska målet har varit
detsamma sedan 1998, men i och med antagandet av propositionen Mål för framtidens resor
och transporter (Prop. 2008/09:93) infördes ett funktionsmål, och ett hänsynsmål i
målstrukturen.

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet
FUNKTIONSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Figur 1.1: Den transportpolitiska målstrukturen, med övergripande mål, funktionsmål inriktat på tillgänglighet
och hänsynsmål med inriktning på säkerhet, miljö och hälsa.

Regeringen angav också ett antal preciseringar av dessa nya mål, för att förtydliga och
konkretisera hur målen skulle tolkas. Funktionsmålet har sju preciseringar:
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1.

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

2.

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.

3.

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra
länder.

4.

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett
jämställt samhälle.

5.

Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.

6.

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer ökar.

7.

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Hänsynsmålets fem preciseringar lyder:
1.

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet skadade minskas
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

2.

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

3.

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och
luftfartsområdet minskar fortlöpande.

4.

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.

5.

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga
miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta
mål.

Uppdragets huvudsakliga omfattning
Uppdraget omfattar tre huvuddelar, som är nära sammankopplade med varandra.
•

Se över och vid behov lämna förslag till nya eller modifierade transportpolitiska
preciseringar.

•

Ge förslag på indikatorer som gör det möjligt att följa upp målen i sin helhet (vilket
även omfattar samlade bedömningar av utvecklingen för de tre transportpolitiska
målen).

•

Beskriva hur styrning och uppföljning sker kopplat till de transportpolitiska målen, och
vid behov lämna förslag till förändringar.

Vidare sägs i uppdraget att vi ska beakta förslag om bland annat etappmål som presenterades
av Miljömålsberedningen i ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (2016). Trafikverket,
Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter ska bistå med underlag
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och annat stöd som vi behöver för att genomföra uppdraget. I uppdraget ska vi också föra en
dialog med berörda aktörer i syfte att fånga en bred bild av hur olika aktörer ser på frågorna.

1.2

Samråd, dialog och underlag

Dialogmöten, workshops och seminarier
De viktigaste formerna för dialog som använts i projektet är olika typer av möten, seminarier och
workshops. Dialogen inleddes med ett uppstartsseminarium i oktober, och under perioden
oktober till januari genomfördes ett antal workshops med olika fokus. Bland annat hölls
workshops om tillgänglighetsanalyser, om uppföljning av transportsystemets påverkan på
miljökvalitetsmålen och en serie workshops med fokus på myndighetsstyrning.
I samband med konferensen Transportforum i januari 2017 genomfördes en öppen workshop,
där vi presenterade preliminära förslag och slutsatser och inhämtade synpunkter på dessa. Ett
avslutande seminarium för att presentera huvuddragen i vår slutrapport genomfördes den 2
mars 2017. En fullständig förteckning över genomförda dialogtillfällen finns på Trafikanalys
webbplats för Preciseringsöversynen. 1
Som komplement till många större möten har dialog med andra aktörer också förts i bilaterala
möten, och genom skriftliga inspel.

Underlagsrapporter
Förutom denna slutrapport har vi publicerat ett antal underlagsrapporter under projektets gång.
Det är dels ett antal konsultrapporter med lika olika inriktningar, dels en serie promemorior, som
mer i detalj belyser de olika huvuddelarna av uppdraget. En fullständig förteckning över
publicerade underlag finns på Trafikanalys webbplats för Preciseringsöversynen1. Följande
promemorior har tagits fram av Trafikanalys inom ramen för uppdraget:

1

-

PM 2016:17 Preciseringsöversyn – Några utgångspunkter. Promemorian innehåller en
analys av de befintliga preciseringarna och hur vi följt upp dem, en genomgång av de
prioriteringar för transportpolitiken som regeringen gett uttryck för, och några
preliminära observationer kopplade till målstyrning inom transportpolitiken.

-

PM 2017:1 Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning. Denna promemoria
redogör för vilka indikatorer och mått vi föreslår ska användas vid uppföljningen av mål
och prioriteringar. En metod för att göra sammanvägda bedömningar av transportsystemets utveckling med avseende på de transportpolitiska målen presenteras.
Slutligen föreslås att tematiska måluppföljningar ska komplettera den ordinarie årliga
måluppföljningen, och att fördjupade uppföljningar ska göras med fyra till fem års
intervall.

-

PM 2017:3 Preciseringsöversyn – Målstyrning i teori och praktik. Promemorian består
av tre delar. Den första delen är en sammanfattning av erfarenheter och forskning inom
målstyrningens område. Den andra delen redogör för resultat av en serie workshops
med myndigheter och statliga bolag inom transportområdet samt Regeringskansliet
som genomförts inom ramen för uppdraget. Den tredje delen innehåller förslag som
kan bidra till stärkt styrning inom transportpolitiken.

http://www.trafa.se/sidor/preciseringsoversynen/
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2

Från preciseringar till
prioriteringar

2.1

De nuvarande preciseringarnas funktion

Om vi betraktar de befintliga preciseringarna så är det lätt att konstatera att de tillkommit i syfte
att konkretisera och förtydliga hur funktionsmålet och hänsynsmålet ska tolkas och operationaliseras. De har alltså i första hand haft funktionen att förklara målens fulla bredd, och inte
funktionen att tydliggöra prioriteringar. Eftersom det övergripande målet är att åstadkomma en
långsiktigt hållbar transportförsörjning, kan man se preciseringarna som ett försök att definiera
hur regeringen sett på detta begrepp.
Vad som kännetecknar ett långsiktigt hållbart transportsystem har analyserats av många olika
forskargrupper och organisationer. I vår PM ”Preciseringsöversyn – några utgångspunkter”
(Trafikanalys 2016a) redogjorde vi för en jämförelse mellan de befintliga preciseringarna och
andra ansatser som använts. Vi kunde se att det var en tämligen god överensstämmelse mellan
vilka aspekter som betonas i preciseringarna och de som tagits upp av exempelvis FN i deras
globala mål Agenda 2030. (UNDP 2015) Två aspekter hade dock inte någon direkt motsvarighet
i preciseringarna. Det gällde transporternas ekonomiska överkomlighet och villkoren inom
transportbranschen (bland annat goda arbetsvillkor och sund konkurrens). Dessutom saknar
preciseringsstrukturen något för att beskriva möjligheten att uppnå tillgänglighet utan transporter
eller resor, något som har potential att bidra till både funktionsmålet och hänsynsmålet.
Av regeringsuppdraget framgår att eventuella förslag till nya eller förändrade preciseringar ska
spegla regeringens prioriteringar för transportpolitiken. Preciseringarna ska också vara konkretiseringar av de transportpolitiska målen, begränsade i antal, uppföljningsbara, trafikslagsövergripande i den mån det är lämpligt samt ha en potential att ge en styrningseffekt.
Att öka antalet mål ger inte starkare, utan svagare, styrning. Detta kontraintuitiva samband
brukar kallas för detaljeringsparadoxen. Varje nytt mål som läggs till minskar styrkraften hos de
redan existerande målen. Det är vanligt att försöka anpassa målstyrning till en komplex organisations vardag genom att tillåta sig alltför många mål, ofta precis lika många mål som uppdrag –
eller rent av ännu fler. Avsikten att på detta sätt ”spegla” ett komplext och mångfacetterat
uppdrag genom att låta mångas hjärtefrågor synas i målformuleringarna kan upplevas rättvist,
ge legitimitet och mildra kritik för att somligt inte prioriterats. Det är så som de nuvarande
transportpolitiska målpreciseringarna är utformade: de försöker täcka allt.
Risken är dock överhängande att målstyrning utan prioritering mest blir en lek med ord. En
generell slutsats baserad på studier av mål- och resultatstyrning i komplexa politiska sammanhang är att det gäller att balansera önskat politiskt signalvärde mot önskad styrkraft då dessa
målsättningar i praktiken tenderar att arbeta emot varandra. För varje nytt mål som läggs till
fragmenteras uppmärksamhet och resurser. Detta innebär att de befintliga preciseringarna
genom sitt antal kan ha motverkat en effektiv målstyrning av transportpolitiken. En mer utförlig
genomgång av detta resonemang finns i PM:en ”Preciseringsöversyn Målstyrning i teori och
praktik” (Trafikanalys 2017b)
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Skulle preciseringarnas antal minskas så att de blir tydligare uttryck för regeringens
prioriteringar, kan de inte längre uppfylla funktionen att beskriva helheten av funktionsrespektive hänsynsmålet, eller det övergripande målet. Uppföljningen av de transportpolitiska
målen kan då inte längre som hittills vara baserad på preciseringarna, utan måste utgå från en
analys av viktiga aspekter för att åstadkomma en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Ett sätt
att göra det är att fastställa indikatorer för uppföljningen som täcker hela målstrukturen.

Trafikanalys slutsatser

2.2

•

De befintliga preciseringarna är för många och har för svag politisk relevans
för att ha potential för styrningseffekt.

•

Uppföljningen av de transportpolitiska målen bör omfatta alla aspekter av en
långsiktigt hållbar transportförsörjning. Uppföljningen behöver därför ske på
indikatornivå och omfatta fler delar av målen än det som ryms inom
prioriteringarna.

Kriterier för prioriteringar och indikatorer

Prioriteringar
Som vi konstaterat har de befintliga preciseringarna använts för att definiera vad funktionsrespektive hänsynsmålet omfattar. På det sättet har de fungerat relativt bra, då de tillsammans
fångat många av de aspekter som anses viktiga för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.
Men om regeringen vill att preciseringarna ska spegla regeringens prioriteringar för transportpolitiken och vara funktionella i styrningen mot de transportpolitiska målen, så behöver de alltså
omformuleras och reduceras i antal.
Trafikanalys har definierat en uppsättning kriterier som bör vara uppfyllda för att motivera att ett
delområde av en långsiktigt hållbar transportförsörjning framhålls som en särskild transportpolitisk prioritering. Kriterierna är baserade på det regeringsuppdraget nämner som viktiga
egenskaper hos en precisering samt på våra slutsatser om vad som behöver uppfyllas för att ha
en potential att ge styrningseffekt. De transportpolitiska prioriteringarna ska:
•

Spegla regeringens prioriteringar och konkretisera målen

•

Sätta fokus på ett område av stor betydelse för att nå de transportpolitiska målen och
en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

•

Vara trafikslagsövergripande

•

Beröra flera aktörer i samhället, såväl offentliga som privata och på olika geografiska
nivåer

•

Ha ett betydande mått av angelägenhet, som motiverar att insatser för att uppfylla
prioriteringen går före andra insatser inom transportpolitiken

•

Vara få till antalet, i enlighet med styrningsforskningen.
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För att minska risken för sammanblandningar med de befintliga preciseringarna, och för att
betona att detta är prioriteringar och inte transportpolitiken i sin helhet, föreslår vi att begreppet
preciseringar utgår. Benämningen bör istället vara just prioriteringar eller transportpolitiska
prioriteringar. Vi föreslår att regeringen begränsar antalet transportpolitiska prioriteringar till tre
stycken. I avsnitt 3 presenterar vi vår analys av vad som kan vara lämpliga prioriteringar för att
spegla regeringens transportpolitik.

Indikatorer
Huvudkriteriet för urvalet av indikatorer bör vara att täcka in alla viktiga aspekter för att bedöma
om transportförsörjningen är långsiktigt hållbar. En mer detaljerad genomgång av kriterier för
indikatorer anges i avsnitt 4.1. Dessutom föreslår vi att systemet för att göra sammanvägda
målbedömningar i uppföljningen av de transportpolitiska målen, ska utformas så att alla centrala
hållbarhetsaspekter måste beaktas. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4.
Förutom mål, prioriteringar och uppföljning finns det fler verktyg som har betydelse för möjligheterna att nå en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Som beslutsstöd finns i målsystemet
exempelvis en uppsättning vägledande transportpolitiska principer (Prop. 2008/09:93) om
valfrihet, decentraliserat beslutsfattande, samverkan, konkurrens samt samhällsekonomiska
kostnader. Dessa principer är integrerade i förslaget. Förslagen bygger på en trafikslagsövergripande samverkan kring beslutsfattandet, på lokal/regional nivå när frågorna berör dessa
nivåer. Detta ger aktörerna valfrihet att planera utifrån sina egna behov, med stöd i målstrukturen. Det finns också andra, ur målstyrningssynpunkt bättre metoder att säkerställa att
aspekter som inte ingår i en prioritering bevakas inom transportpolitiken. I avsnitt 4.4
återkommer vi med några exempel på det.

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet

FUNKTIONSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Prioritering A

Prioritering B

Prioritering C

Indikatorer med tillhörande mått för uppföljning av mål och prioriteringar

Figur 2.1: Trafikanalys förslag till generell struktur. Transportpolitiska mål, transportpolitiska prioriteringar och
indikatorer för uppföljning av mål och prioriteringar som täcker viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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Trafikanalys slutsatser
•

För att motivera en transportpolitisk prioritering behövs skarpa urvalskriterier
som både tar hänsyn till vilka som berörs av prioriteringen och möjligheterna
att åstadkomma en politisk styrningseffekt.

•

Regeringen bör använda andra former av styrning som komplement till de
transportpolitiska prioriteringarna. Det gäller för alla aspekter som är av
betydelse för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, men som inte
uppfyller alla kriterier för att motivera en prioritering. Till exempel om det
finns en tydlig aktör som har ett uppenbart huvudansvar för att en fråga ska
lösas.

•

I uppföljningen av de transportpolitiska målen ska målen i sin helhet
beaktas, inte bara de transportpolitiska prioriteringarna. Indikatorerna
behöver därför täcka in alla viktiga aspekter av långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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3

Förslag till prioriteringar

3.1

Regeringens prioriteringar inom
transportområdet

Vi har i en underlags-PM (Trafikanalys 2016a) publicerat en sammanfattning av regeringens
uttalade prioriteringar för transportpolitiken. Sammanställningen baserades på regeringsförklaringen, budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1), infrastrukturpropositionen (Prop.
2016/17:21) och samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter”
(Regeringen 2016c). Dessutom gjordes en genomgång och klassificering av regeringens alla
transportpolitiska initiativ under perioden november 2014 – november 2016. Då har vi tagit med
de initiativ som regeringen själva bedömt haft bäring på något eller flera av regeringens tre
prioriterade områden: jobb, skola och klimat.
Genomgången av initiativ visade också att regeringen ofta ser transportpolitiska initiativ som
verktyg för att åstadkomma utveckling inom andra politikområden. Framför allt handlar det om
att infrastrukturpolitiken och transportpolitiken förväntas kunna bidra till ökad sysselsättning och
bättre matchning på arbetsmarknaden och dessutom fungera som hävstång för att stimulera till
en stärkt bostadsförsörjning eller ökat bostadsbyggande (i anslutning till utveckling av
infrastruktur).
En annan observation som genomgången av de transportpolitiska initiativen visade var att
hälften av de nuvarande målpreciseringarna inte berördes av ett enda initiativ kopplat till
regeringens prioriterade områden (Figur 3.1). Det betyder inte att det inte förekommit transportpolitiska initiativ inom dessa preciseringar, men tyder på att regeringen inte bedömt att dessa
initiativ haft en koppling till de tre prioriterade områdena jobb, skola och klimat.
Till exempel har regeringen tydligt markerat att ett fortsatt starkt fokus på trafiksäkerhet är en
transportpolitisk prioritering, vilket framgår av både budgetpropositionen och Nystart för
Nollvisionen (Regeringskansliet 2016). Men genomgången av initiativ kopplade till de
prioriterade områdena visade endast på ett initiativ kopplat till trafiksäkerhet på väg. Inget
initiativ rörde bantrafiksäkerhet trots att sammanlagt 23 av de totalt 55 klassificerade initiativen
handlade om bantrafik (i princip genomgående i bemärkelsen järnväg).
Med stöd i denna analys, och även de instruktioner som Vi fått i själva regeringsuppdragen har
vi kommit fram till ett förslag med tre prioriteringar, som alla tre har stor betydelse för
möjligheterna att nå det övergripande målet, och som dessutom alla innehåller delaspekter som
kan hänföras till både funktions- och hänsynsmålet (Figur 3.2)
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Figur 3.1: Regeringens transportpolitiska initiativ, uttalanden och beslut med koppling till de tre prioriterade
områdena ”Sveriges nya jobbagenda”, ”Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan” och ”Sverige som
föregångsland för minskade klimatutsläpp”, under perioden november 2014 till november 2016.
Anm: Färgen speglar antalet träffar per box. Boxarna till höger om den streckade representerar andra skärningar
eller ofta återkommande teman i de transportpolitiska initiativen (Trafikanalys 2016a).

Trafikanalys slutsatser
•

Regeringen vill använda transport- och infrastrukturpolitiken som verktyg för
att bidra till områdena jobb och klimat.

•

Regeringen söker också möjligheter att använda transportsystemets
utveckling som motor eller hävstång för ett stärkt bostadsbyggande.

•

Trafiksäkerhet har en hög prioritet, även om regeringen inte betraktar det som
en fråga kopplad till de utpekade prioriterade områdena.
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ÖVERGRIPANDE MÅL:
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet

FUNKTIONSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Tillgänglighet

för ökad tillväxt,
Prioritering
A
sysselsättning och
bostadsförsörjning
Ett klimatneutralt

Prioritering
transportsystemB

Ett hälsofrämjande och
Prioritering C
säkert transportsystem

Figur 3.2: Transportpolitiska mål och Trafikanalys förslag till transportpolitiska prioriteringar.

3.2

Tillgänglighet för ökad tillväxt,
sysselsättning och bostadsförsörjning

Prioriteringen lyder: Tillgängligheten ska till 2030 ha utvecklats positivt och bidragit till en
ökad tillväxt, sysselsättning och bostadsförsörjning
Kort motivering: Transportsystemets funktioner och vad det kostar att använda systemet, utgör
den tillgänglighet som resenärer och transportköpare möter. Genom att på olika sätt utveckla
tillgängligheten skapas möjligheter för ett utvecklat näringsliv, en högre tillväxt, ökad
sysselsättning samt fler och bättre bostadsmiljöer.

Tillgänglighet som medel för att skapa tillväxt
En förbättrad tillgänglighet kan, givet rätt förutsättningar, omsättas i en högre tillväxt, ökad
sysselsättning och bebyggelseutveckling. Ett annat sätt att uttrycka detta är att samhällets
kapitalstock har möjlighet att utvecklas. Samhällets balansräkning beskriver dess tillgångar och
skulder, dess kapital. Skuldsidan är olika fordringar som aktörer utanför den studerade
ekonomin har på ett samhälle. Tillgångssidan är således samhällets bruttokapital. Det kapitalet
kan indelas på olika sätt och med olika grad av detaljrikedom. Några stora kategorier kan vara:
•

Humankapital

•

Socialt och kulturellt kapital

•

Artefakter, dvs. olika former av mänskligt producerat realt kapital såsom
transportinfrastruktur

•

Naturkapital

En definition av hållbarhet i ett balansräkningsperspektiv är att ett samhälles samlade
kapitalstock inte ska minska över tiden. Det vill säga, samhället ska inte använda sin
existerande kapitalstock som produktionsfaktor för att producera varor och tjänster om det leder
till att framtida kapitalstockar reduceras. Istället ska samhället allokera de resurser som dess
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kapitalstock erbjuder på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt för att skapa en
optimalt hållbar utveckling, dvs. en optimal tillväxt av dess samlade kapitalstock. 2
För att rätt kunna bestämma effekter av dagens handlingar på framtida kapitalstockar krävs en
förmåga att förstå samhällets dynamik i vid bemärkelse. Förmågan att göra sådana framtidsanalyser är dock begränsad. Kunskapsläget och möjlighet till mätning av tillgänglighetsförändringar utvecklas nedan.
Samband mellan tillgänglighet, tillväxt, sysselsättning och bostadsbyggande
Flera av målen i Agenda 2030 (UNDP 2015) har i större eller mindre grad anknytning till frågor
som berör ekonomisk tillväxt, levnadsförhållande, inflytande och hållbarhet. 3 De stämmer också
väl med den svenska regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad,
byggande och lantmäteriverksamhet om att ge alla människor i alla delar av landet en från
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (Regeringen 2016a).
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 4 Bland
delmålen nämns att samhällsplaneringen ska ha en tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en
hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd. Det ska också finnas goda förutsättningar
för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande
samtidigt som en god livsmiljö tryggas. Det blir utifrån detta naturligt att koppla samman hur
transportpolitiken kan bidra till att dessa mål uppfylls. Det vill säga, frågor kring tillgänglighetsförändring och dess påverkan på städer, tätorter och landsbygd samt hur en god livsmiljö kan
skapas. För att möta utmaningarna vad gäller klimat, miljö, säkerhet och hälsa kommer det till
2030 vidare att ställas krav på utveckling inom alla trafikslag, men som samtidigt ger bättre
tillgänglighet och förutsättningar än idag att öka tillväxten, sysselsättningen och bostadsbyggandet till 2030.
Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft (Regeringen 2016b). Enligt regeringen behöver Sverige en modern
och aktiv politik för hela landet som inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Det gäller såväl i små och stora städer som i olika
typer av landsbygder. Stad och land drar nytta av varandra och ska ses som sammanlänkade
regioner. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige. Regeringens
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för arbetet och
ska bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. I strategin beskrivs regeringens
prioriteringar samt de verktyg och processer som behövs i det regionala tillväxtarbetet. Bland
annat nämns tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik som viktiga.
Tillgänglighetsförändringar ska alltså bidra till regional tillväxt.
Trafikanalys har i tidigare myndighetsgemensamma regeringsuppdrag (Trafikanalys 2011,
2013b) analyserat kunskapen kring sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och
tillgänglighetsförändringar å ena sidan, och konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt å den andra
sidan. Begreppet tillgänglighet kan ses som en ram för att förstå de ömsesidiga relationerna
2

En optimalt hållbar utveckling ska uppfattas som en utveckling där den marginella resursåtgången för att nå ett
högre optimum inte överstiger den marginella ökningen av kapitalstocken. Det innebär vanligen att samhället
söker nå en tillfredställande tillväxt av kapitalstocken snarare än en, om än i princip möjlig, optimal tillväxt.
Resursåtgången för att nå ett möjligt optimum riskerar i en osäker miljö att reducera den optimala nivån.
3
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.1, 8.4, 8.5), Mål: 9. Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur (9.1, 9.4, 9c), Mål 11. Hållbara städer och samhällen (11.1, 11.2, 11.6, 11.7), Mål 17. Genomförande
och globalt partnerskap (17.19).
4
Regeringens målsättning är att det till 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder.
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som finns mellan markanvändning och rörlighet. Fyra mer eller mindre samverkande faktorer
har antagits som underliggande drivkrafter som bestämmer tillgängligheten: Markanvändning
som avspeglar utbudet, kvaliteten och den rumsliga fördelningen av olika potentiella resmål,
Transportsystemet och den kostnad (i vid bemärkelse, den ansträngning) som är förknippad av
att förflytta sig mellan olika platser, Tidsrumsliga restriktioner samt Individuella preferenser och
möjligheter (Van Wee 2012). Begreppet innehåller med andra ord olika aspekter på närhet
mellan start- och målpunkter, koncentration respektive spridning av aktiviteter samt kvalitetsaspekter av olika rörlighetsmöjligheter, exempelvis buss och bil, för att övervinna den rumsliga
separationen. Men begreppet tillgänglighet innefattar också uppfattningar, intressen och
preferenser av människor och företag som bor och verkar i samhället. Med andra ord så är det
inte enbart via förbättringar i transportsystemet eller den fysiska infrastrukturen som tillgänglighetsförändringar kan ske. Om det till exempel finns digitala kommunikationsmöjligheter kan viss
tillgänglighet uppnås utan fysiskt resande.
Detta knyter an till teoribildningar av den nya ekonomiska geografin, och dess analys av hur
lokalisering påverkas av olika transportkostnader (exempelvis (Alonso 1964, von Thünen 1966,
Fujita, Krugman et al. 1999, Thisse 2010)). Näringslivets konkurrenskraft bestäms med andra
ord inte enbart av låga transportkostnader, men man kan tänka sig att olika åtgärder i transportsystemet kan bidra indirekt genom en förbättrad tillgänglighet till arbetskraft, arbetsplatser och
till olika samhällsfunktioner. Generellt kan det uttryckas som att ett förbättrat transportsystem
som ger högre tillgänglighet, underlättar processen så att kunskap, teknik och innovationer,
näringslivsdynamik och entreprenörskap, internationalisering och stordrift samt ett väl
fungerande regelverk kan stärkas och bidra till ekonomisk tillväxt.
Empiriskt har resonemanget, om sambandet mellan ökad tillgänglighet och ökad tillväxt, dock
varit svårare att leda i bevis. Det är dock inget specifikt problem för måluppföljningen utan är ett
generellt problem som sysselsätter inte minst forskare i transport- och regionalekonomi (se
exempelvis (Capello 2009, Geurs 2012, Mulley 2012)). En vanlig förenkling är att börja med att
analysera om det finns något samband mellan mer infrastruktur, exempelvis i termer av
kilometer väg eller antal miljarder som satsats på infrastrukturutbyggnad, och ekonomisk tillväxt.
Det förefaller finnas ett svagt positivt sådant samband även om resultaten inte är entydiga. På
senare år har analysmetoder utvecklats som medgett studier på regional nivå och med
tillgänglighetsaspekter såsom förbättrade restider för att mer direkt fånga effekten av en
investering. Dessa resultat pekar mot ett mer heterogent utfall, som många gånger är kontextberoende. Det finns därför ett behov av fler analyser av vilka förutsättningar som är viktiga för
att sambandet ska kunna sägas vara positivt (Trafikanalys 2011, 2013b).
Ett viktigt konstaterande är att infrastrukturinvesteringar inte är någon mirakelmedicin som
skapar tillväxt överallt. Däremot har sådana investeringar gett positiva effekter på tillväxten i
redan dynamiska regioner, vilket visar att investeringar i infrastruktur är ett nödvändigt men inte
tillräckligt villkor för att skapa en gynnsam regional utveckling. En annan aspekt är att
investeringarna visserligen ger positiva effekter i en region, men att dessa ibland motsvaras av
en negativ utveckling i andra regioner. Ur ett nationellt perspektiv ger sådana omfördelningseffekter inget mervärde, även om det ur den enskilde regionens perspektiv kan vara betydelsefullt. En ytterligare variation på samma tema är att en investering i en region även ger positiva
effekter i andra regioner. Utifrån ett snävt regionalt perspektiv kan det i vissa fall vara en klok
strategi stödja investeringar i andra regioner eller länder. Ett vitalt näringsliv behöver både en
god inomregional och mellanregional tillgänglighet.
I ett långt tidsperspektiv är transportinfrastruktur strukturskapande i betydelsen att den bidrar till
framväxten av en kärna-periferi-struktur utifrån hur företag och människor väljer att lokalisera
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sig. En förbättrad transportinfrastruktur och allt lägre transportkostnader har möjliggjort för
företag att dra nytta av stordriftsfördelar genom att koncentrera sin verksamhet. Detta har
resulterat i en koncentration av befolkning och ekonomisk tillväxt till befolkningstäta områden
kring större städer. En strategi hos andra mindre framgångsrika regioner är att genom
förbättrade transportmöjligheter försöka bli en integrerad del av en framgångsrik region.
All ekonomisk aktivitet sker dock inte i sådana ekonomiska kärnområden, utan det finns även
processer som dämpar tillväxten i kärnområden till förmån för mer perifera lokaliseringar.
Stigande fastighetspriser i kärnområden är en viktig faktor för utspridning av ekonomisk aktivitet.
Verksamheter med koppling till naturresurser och i viss utsträckning även till besöksnäringen är
naturligtvis i stor utsträckning låsta till vissa platser. Givetvis ställer exempelvis gruvnäringen
särskilda krav på transportlösningar för att få tillgänglighet till exportmarknaderna, liksom de
perifert belägna turistattraktionerna. För basindustrin som är exportberoende handlar det om
tillgänglighet till hamnar och andra terminaler för att nå sina kunder i en globaliserad värld.
Det är ett empiriskt faktum att produktiviteten i regel är högre i kärnregioner med stor befolkning
och ekonomisk aktivitet. En förklaring är att en större mängd företag medför en hårdare
konkurrens som tvingar företagen att bli mer produktiva. Andra förklaringsmodeller kan ta sin
utgångspunkt i olika typer av agglomerationsfördelar som åtminstone till viss del bygger på
samarbete i stället för på konkurrens. Det kan exempelvis handla om att företag är länkade till
varandra genom att de är leverantörer och köpare av insatsvaror. Det kan också handla om att
det finns en ”lagom rörlighet” på arbetsmarknaden, vilken innebär att kunskap som följer med
individer sprids och kan tillgodogöras av andra företag. Det sistnämnda torde vara särskilt
betydelsefullt i kunskapsintensiva näringar. Inom tillverkningsindustrin finns det även empiriskt
stöd för förekomsten av samlokaliseringsfördelar.
Mycket är vunnet med en väl fungerande arbetsmarknad där matchningen mellan arbetsgivare
och arbetstagare är god, men som även möjliggör ett visst mått av rörlighet. Tillgänglighet är
nyckeln som gör detta möjligt, vilket i detta fall handlar om lokaliseringen av bostäder och
arbetsplatser samt transportsystemets uppbyggnad. I sådana sammanhang är den inomregionala tillgängligheten betydelsefull.

Mått för att följa tillväxt, sysselsättning och bostadsbyggande
Om ”Tillgänglighet för ökad tillväxt, sysselsättning och bostadsförsörjning” antas som en
transportpolitisk prioritering, krävs metoder för dess uppföljning. Nedan listas ett antal mått som
kan analyseras tillsammans med de tillgänglighetsmått som redovisats i (Trafikanalys 2017a).
Lönesumman kan användas som ett mått på regional storlek och tillväxt. Den bygger på
arbetsgivarnas kontrolluppgifter över kontant bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar som
redovisas till inkomsttagare och skattemyndigheten inför taxering. En nackdel med att använda
lönesumman som mått är att den inte omfattar företagens driftöverskott och att den endast ger
en begränsad täckning av egenföretagares inkomster. Fördelen med lönesumman är dock att
den enkelt låter sig uppdelas på dag respektive nattbefolkning. På det viset erhålls två typer av
mått, ett mått som mäter produktionsutvecklingen och ett mått som mäter inkomstutvecklingen i
en region (Trafikanalys 2011).
•

Arbetsproduktivitet (daglönesumma per förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år)

•

Inkomst per invånare (nattlönesumma per invånare i åldersgruppen 20-64 år)

Arbetsproduktivitet är ett mått på det produktionsvärde som genereras vid de arbetsställen som
är lokaliserade i regionen, medan måttet inkomst per invånare speglar invånarnas inkomst och
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konsumtionsmöjligheter. En positiv generell samhällsutveckling i ett land eller region äger rum
då tillväxt i produktion, sysselsättning och befolkning ökar samtidigt. Man får dock se upp med
att en positiv förändring av arbetsproduktivitet och inkomst per invånare kan åstadkommas
genom att befolkning och sysselsättning minskar. Sett över en längre tid har FA-regioner som
har haft en hög tillväxt i daglönesumma även uppvisat en positiv sysselsättningstillväxt. Det är
även möjligt att följa tillväxt som bruttoregionalprodukt (BRP) per län. För att följa utvecklingen
vad gäller sysselsättning går det att redovisa tillväxten i antal sysselsatta, alternativt
sysselsättningsgrad.
I den moderna tillväxtforskningen betonas kunskapens betydelse för ekonomisk tillväxt. Det
finns ett växande antal empiriska studier som visar att en välutbildad arbetskraft är viktig för
nationernas och regionernas tillväxt och utveckling, se exempelvis (Mankiw 1992, Florida 2002).
Utbildningsnivån ökar i landet som helhet, men det finns stora regionala skillnader. Den
eftergymnasialt utbildade arbetskraften finns främst i de befolkningsmässigt större regionerna.
Sambandet mellan FA-regionens storlek och utbildningsnivå har accentuerats under det
senaste decenniet. Det finns även en klart positiv relation mellan befolkningsmässig storlek och
sysselsättningstillväxt.
Ett vanligt förekommande mått på utbildningsnivån i en region är andelen av befolkningen 20-64
år som har eftergymnasial utbildning. Att enbart se till utbildningsnivån är ett alltför grovt mått för
att uttala sig om kompetensförsörjningen eftersom det inte säger något om efterfrågan. För att
mäta matchningen på arbetsmarknaden används ett mått som försöker ställa utbudet av
arbetskraft mot efterfrågan. Det använda måttet mäter differensen mellan arbetslösa och
vakanser efter yrkesklasser.
Ett annat mått på hur den regionala arbetsmarknaden fungerar är förvärvsintensiteten. Det
definieras som sysselsatt nattbefolkning genom antalet invånare i åldern 20-64 år. En hög
förvärvsintensitet tyder på att det är lätt att få arbete i regionen eller i närbelägna regioner. Det
tyder även på att näringslivet är starkt diversifierat med möjligheter för människor med olika
kompetenser att hitta rätt arbete. En viss försiktighet vid användningen av måttet är ändå på sin
plats. Förvärvsintensiteten kan höjas genom att personer, som söker arbete, så småningom ger
upp och flyttar från regionen. Det resulterar i att förvärvsintensiteten höjs i regionen utan att
produktionen har förändrats.
•

Andelen av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning

•

Differens mellan arbetslösa och vakanser, per yrkesklass

•

Förvärvsintensitet (sysselsatt nattbefolkning genom antalet invånare i åldern 20-64 år)

Årligen genomförs av Boverket en bostadsenkät som skulle kunna användas för att följa vilka
områden som dels inte har en god bostadsförsörjning, dels var i landet tillväxt av bostäder sker.
Enkätresultaten har bland annat använts i (Trafikanalys 2013a) analys av förutsättningarna för
arbetspendling i Norrbotten och Västerbotten. Detta bör kompletteras med ett mått för
prisutvecklingen på fastighetsmarknaden eftersom förändringar i tillgänglighet även påverkar
fastighetspriset. Detta bygger på lokaliseringsteorierna från (von Thünen 1966) och (Alonso
1964) som visade att markpriset är allra högst i centrum och avtar med avståndet från detta.
Valet av läge för en bostad eller företag är ett resultat av nyttomaximeringstänkande.
Visserligen sjunker markkostnaden med avståndet från centrum, men å andra sidan stiger
transportkostnaderna. Ett hushåll med många barn och behov av stor yta borde enligt Alonso bo
i utkanten av en stad där markpriserna är låga. På liknande sätt maximerar företagen sin nytta,
vilket innebär att företag som inte kan bära kostnaderna och dra nytta av centrumlokaliseringen
kommer att välja en mer perifer lokalisering.
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När transportkostnaden förändras kommer även fastighetsvärdet att påverkas eftersom det blir
mer eller mindre attraktivt med en central lokalisering. I ett nätverk av länkar och noder, som
järnvägen representerar, kan lokalisering, tillväxt och fastighetspriser påverkas på flera sätt.
Dels kan en koncentration av exempelvis olika typer av service ske till en enda större ort, men
också en utspridning av framförallt bostäder till mindre stationsorter. Även om fastighetspriserna
ökar på den mindre stationsorten är de fortfarande lägre än i den stora centralorten. Denna
effekt har exempelvis konstaterats på några mindre stationsorter belägna på snabbtågsförbindelsen mellan Köln och Frankfurt där tillväxten ökade med närmare 3 procent under en
fyraårsperiod efter invigningen av linjen (Ahlfeldt 2010).
•

Bostadsbyggande per kommun.

•

Bostadsbehov

•

Taxeringsvärde eller fastighetspriser från bostadsförsäljningar
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3.3

Ett klimatneutralt transportsystem

Prioriteringen lyder: Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utom inrikes flyg
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Energieffektiviteten i
transportsystemet ska kontinuerligt förbättras. Sverige ska vara pådrivande för att få till
stånd internationella överenskommelser som syftar till minskade utsläpp från luftfart och
internationell sjöfart.
Kort motivering: Transportsektorn står för en betydande och växande andel av de svenska
växthusgasutsläppen. För att de långsiktiga målen inom klimatpolitiken ska nås måste
utsläppen från transporter minska i snabbare takt än hittills. Det mesta tyder på att utsläppsmålen bara kan nås genom en kombination av teknisk utveckling, ökad elektrifiering och ökad
användning av förnybara drivmedel samt planering för minskade transportbehov.
Transportsektorn har en nyckelroll för möjligheterna att begränsa människans klimatpåverkan.
Medan många andra verksamheter i samhället såsom uppvärmning av bostäder och lokaler och
industriell tillverkning kan uppvisa betydande utsläppsminskningar sedan 1990, har
transporternas utsläpp istället ökat.
Prioriteringen är baserad på det förslag till etappmål för transportsektorn som Miljömålsberedningen lagt fram i betänkandet ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (SOU
2016:47). Vi föreslår att prioriteringen utöver etappmålet för inrikes transporter kompletteras
med energieffektivitet som en central faktor. Det skulle annars vara möjligt att uppnå utsläppsmålet genom en övergång till biodrivmedel för inrikes transporter, utan hänsyn till om dessa
drivmedel producerats och använts effektivt. Biomassan ska räcka till både internationella
transporter, och som råvarubas för en rad andra produkter som på sikt också måste ställa om
från fossila råvaror. Därför är en hög energieffektivitet sett till hela livscykeln viktigt.
Prioriteringen har en referens till att Sverige bör verka för att internationella överenskommelser
om minskande utsläpp från internationella transporter kommer till stånd. Även detta ingår i
Miljömålsberedningens förslag. FN:s organ för civil luftfart, ICAO, har beslutat att införa ett
globalt om än frivilligt styrmedel som syftar till att den internationella luftfartens utsläpp inte ska
öka efter år 2020 (ICAO 2016). Om flygtrafikens utsläpp fortsätter att öka måste flygbolagen
kompensera för detta genom att köpa utsläppskrediter från andra sektorer. En stabilisering av
utsläppen är dock inte tillräckligt på längre sikt, så fortsatta förhandlingar om både luftfartens
och sjöfartens utsläpp kommer att krävas.

Flera strategier krävs för måluppfyllelse
Det långsiktiga målet för prioriteringen är ett klimatneutralt transportsystem. För att det ska vara
nåbart kommer flera parallella strategier att behövas. Viktiga insatsområden är:
•

Teknisk utveckling av fordon och transportsystem

•

Ökad användning av förnybara drivmedel och ökad andel elanvändning.

•

Samhällsplanering för minskade transportbehov och minskad trafik

•

Tillgänglighet utan transporter, genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Det kommer sannolikt inte vara möjligt att nå långsiktiga utsläppsmål om inte alla fyra insatsområden kan uppvisa betydande framsteg under det kommande decenniet. Det finns dock
skillnader mellan insatsområdena i hur fort det går att åstadkomma en förändring som resulterar
i tydligt minskade utsläpp till år 2030. Utsläppen från inrikes transporter domineras av
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vägtrafikens utsläpp, som uppgår till omkring 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Av
dessa kan omkring två tredjedelar hänföras till persontrafik, och den återstående tredjedelen till
lastbilstrafik. För att reducera dessa utsläpp med 70 procent måste alltså både godstransporter
och persontransporter på väg reducera sina utsläpp.

Insatser på kort till medellång sikt
Den genomsnittliga åldern på en personbil som tas ur trafik är idag 17 år. Om den livslängden
på fordon består innebär det att de bilar som säljs nu i stor utsträckning fortfarande kommer att
vara i trafik år 2030. Nybilsförsäljningen domineras ännu fullständigt av bilar avsedda att tankas
med diesel och bensin. Försäljningen av elfordon och laddhybrider ökar stadigt, och kan
förväntas nå ett riktigt stort genombrott under de närmaste 10 åren. Trots detta så kommer
utsläppsmålen bara kunna nås om den befintliga flottan av bensin- och dieselbilar i större
utsträckning tankas med förnybara drivmedel. Detta kan ske både genom en viss ökning av
låginblandning, men även genom en ökad användning av förnybara drivmedel som är tekniskt
ekvivalenta med bensin och diesel (drop-in bränslen). På kort sikt är detta därför förmodligen
det viktigaste insatsområdet för att nå etappmålet 2030.

Insatser på medellång sikt
Det finns goda möjligheter att elektrifiera mycket mer av de landgående transporterna inom vägoch viss utökad elektrifiering av bantrafik. Försök pågår med e-vägar för tyngre fordon och för
lätta fordon förbättras batteritekniken och laddningsinfrastrukturen kontinuerligt. Däremot är det
svårare att hitta alternativ till biodrivmedel för luftfart och sjöfart. På kort till medellång sikt, från
2025 och framåt, kommer därför biomassan som används för drivmedelsändamål troligtvis
behöva ställas om till annan produktion än vägtrafikens behov. En leveranstopp för biodrivmedel
på väg kan därför nås innan 2030, och därefter bör biomassan i ökande grad användas för
produktion av fartygs- och luftfartsbränslen. Det förutsätter i sin tur att nybilsförsäljningen av
bilar med enbart konventionella motorer avsedda för diesel eller bensin upphör runt mitten av
nästa årtionde, så att efterfrågan på biodrivmedel inom vägtrafiken kan börja avta.

Insatser på medellång till lång sikt
På medellång till lång sikt är det istället samhällsplaneringen som har den största potentialen att
leda till minskade utsläpp. Det handlar om hur vi planerar och bygger samhället, och
infrastrukturen för resor och transporter. Det kan vara nya strategier för lokalisering av
verksamheter, etablerandet av nya transportlösningar och så vidare. Gemensamt för detta
insatsområde är att det är långa ledtider, och de mätbara effekterna av de förändringar som
uppnås ligger flera årtionden framåt i tiden. Trots att tidshorisonten är förhållandevis lång måste
alltså arbetet inledas snarast.

Uppföljning
Prioriteringen skulle följas upp i första hand med de föreslagna transportpolitiska indikatorerna
Växthusgasutsläpp och Energieffektivitet. Även Tillgänglighet utan transporter beaktas.
Det viktigaste måttet blir utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter och utrikes transporter
som startat i Sverige. Informationen hämtas från Sveriges klimatrapportering avseende
perioden från 1990 fram till närmast föregående år. Det sista årets utsläpp uppskattas med hjälp
av uppgifter i vår egen statistik och preliminära uppgifter från övriga transportmyndigheter och
Energimyndigheten.
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Utvecklingstakten kommer att bedömas i förhållande till etappmålet för 2030 när det gäller
inrikestransporter. En linjär minskning av utsläppen ner till 30 procent av nivån 2010 förutsätts
vara utgångspunkten för bedömningen. Ur flera synvinklar vore det önskvärt att utvecklingen
istället följer en brantare bana mätt i absoluta utsläpp, som skulle vara resultatet av en konstant
procentuell minskning. En sådan utsläppsbana innebär betydligt mindre totala utsläpp än en
linjär minskning, men samtidigt finns det en del saker som talar för att de stora utsläppsminskningarna kommer att dröja tills elektrifieringen av landbaserade transporter skjuter
ordentlig fart. Även utsläppen från internationell sjö- och luftfart kommer att vara nyckelmått för
bedömningen av prioriteringen. Om de utsläppen ökar nås inte prioriteringen, även om
etappmålet för inrikes transporter tycks vara på väg att uppnås.
Det tredje nyckelmåttet för bedömningen blir energieffektiviteten, eller snarare energiintensiteten mätt som kWh per personkilometer respektive tonkilometer. Det är önskvärt dels att
följa hur den utvecklas inom respektive trafikslag, men också totalt som en följd av förändrade
andelar av transportarbetet för olika trafikslag. Här kommer det också att behöva bevakas hur
energieffektiviteten i drivmedelsframställningen ser ut, och följa den totala energieffektiviteten i
livscykelperspektiv.
De olika tidsperspektiven innebär att under olika faser av perioden fram till 2030, kommer olika
mått vara mest väsentliga att lägga fokus på i uppföljningen av prioriteringen, även om alla mått
behövs för den kompletta bilden. De närmaste åren behöver utvecklingen av andelen förnybara
drivmedel vara i fokus. På lite längre sikt måste bättre mått för elanvändningen inom vägtrafiken
utvecklas. På ännu längre sikt är det angeläget att finna goda mått för hur förändringar inom
samhällsplaneringens område kan bidra till en mer hållbar transportförsörjning. Vi bedömer
dock att de föreslagna nyckelmåtten kommer att bestå över tid, och att det är de kompletterande
måtten som kommer att ha varierande betydelse i olika skeden.

3.4

Ett hälsofrämjande och säkert
transportsystem

Prioriteringen lyder: Andelen personer som får sitt behov av fysisk aktivitet uppfyllt genom
sina dagliga resor ska öka fortlöpande. Andelen personer som utsätts för skadliga nivåer
av luftföroreningar eller buller från trafik ska minska kontinuerligt. Trafiksäkerheten ska
utvecklas gynnsamt i hela transportsystemet. Antal omkomna i vägtrafiken, bantrafiken
och fritidssjöfarten ska halveras till år 2030, jämfört med 2015. Antalet allvarligt skadade i
dessa trafikslag ska under samma period minska med 25 procent.
Kort motivering: Alla delar av samhället måste ta ansvar för att folkhälsan förbättras. Resor med
gång och cykel som en del av vardagsmotionen bidrar till ökad hälsa. Ett säkert transportsystem
innebär att människor inte skadas eller dör på grund av luftföroreningar, buller eller trafikolyckor.
Att minska buller och hälsofarliga luftföroreningar i transportsystemet är betydelsefullt då en stor
andel kommer från väg- och bantrafiken. Trafiksäkerheten är ett prioriterat område för
regeringen i och med nystarten av nollvisionsarbetet. Etappmål är lämpligt för de delar av
transportsystemet där döds- och skadetalen är höga. Trafiksäkerheten ska dock förbättras i hela
transportsystemet.
I hänsynsmålet uttrycks att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa, samt anpassas så att
ingen dör eller skadas allvarligt. Ett hälsofrämjande transportsystem möjliggör och stimulerar till
fysisk aktivitet genom gång och cykel. Prioriteringen är också relaterad till funktionsmålets
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ambitioner med fler och bättre bostadsmiljöer där aktiva transporter kan vara en naturlig del.
Formuleringen om ett säkert transportsystem syftar till att människor inte skadas eller dör i
trafiken på grund av luftföroreningar, buller eller trafikolyckor.
Fysisk aktivitet som bidrag till en bättre folkhälsa lyfts i flera sammanhang, både nationellt och
internationellt. 2008 beslutade riksdagen om en förnyad folkhälsopolitik där insatserna delas
upp i 11 målområden varav fysisk aktivitet utgör ett särskilt område (Prop. 2007/08:110 2008).
Under 2015 antogs en strategi för ökad fysisk aktivitet av samtliga länder i WHO:s
Europaregion, däribland Sverige. Strategin pekar ut fysiskt aktiva resor med gång och cykel
som en del av det prioriterade område som handlar om att främja ett mer aktivt vardagsliv
(WHO 2015). Regeringen arbetar sedan 2015 med en nationell cykelstrategi som en prioriterad
del i arbetet med att stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. 2015 fattade regeringen
beslut om förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer (SFS (2015:579) 2015).
Utöver stöd till investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och i anläggningar för nya
transportlösningar för kollektivtrafik som satsningen hittills omfattat, ska stadsmiljöavtalen från
och med 2017 även omfatta insatser för ökat cyklande. Under 2016 och 2017 satsar regeringen
100 miljoner kronor på cykelfrämjande åtgärder (Regeringen 2017).
Den delen av prioriteringen som handlar om hälsofrämjande transportsystem kommer i första
hand att följas upp av indikatorn för fysiskt aktiva transporter. Ett viktigt mått för indikatorn är
DALY (Disability Adjusted Life Years) som är ett mått som väger samman förlorade friska
levnadsår vid förtida död och minskad livskvalitet på grund av sjukdom eller skada (WHO 2017).
DALY kan beräknas med hjälp av data från resvaneundersökningen om resor till fots eller med
cykel. Historiska DALY för fysiskt aktiva resor i Sverige finns inte att tillgå och det är oklart hur
ofta, och när nya DALY kommer att beräknas. Detta, samt att fysisk aktivitet inte nödvändigtvis
måste komma från resor till fots eller med cykel, gör att Trafikanalys väljer att inte formulera
etappmål för fysiskt aktiva resor. Att vara fysiskt aktiv i transportsystemet är inget ändamål i sig.
Däremot är det viktigt att lyfta fram att de fysiskt aktiva resorna ska öka så att vi inte går mot ett
samhälle med ett transportsystem som leder till än mer stillasittande.
Att personer omkommer och skadas i transportsystemet är kanske det som tydligast visar på
målkonflikter inom de transportpolitiska målen. Transporter ger tillgänglighet och rörelsefrihet
men orsakar samtidigt negativa effekter som bland annat olyckor, med skador och död som
konsekvens. Varje år omkommer drygt 310 personer i olyckor och 120 personer i självmord i
hela transportsystemet (år 2015, Figur 3.3). I alla slags olyckor i Sverige omkommer varje år
runt 3 300 personer och i självmord ungefär 1 500 personer. 5 I transportsystemet sker alltså
olyckor och andra händelser som orsakar runt 9 procent av alla omkomna i olyckor och 8
procent av alla självmord. 6

5

Denna siffra för självmord gäller om man om räknar med fall med oklar avsikt, vilket Socialstyrelsen brukar göra
((Socialstyrelsen 2016), Tabell 7A, 7B och 9)
6
Det finns skador och dödsfall som inte inkluderas i dessa siffror eftersom de inte sker ”i trafik”. Exempel är hopp
och fall från broar och viadukter. Måluppföljningen hittills har hållits strikt till trafiksituationen.
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Figur 3.3: Antal omkomna i de olika trafikslagen år 2000–2016 (preliminär uppgift för 2016).
Källa: Se (Trafikanalys 2016b) samt för 2016 (Transportstyrelsen 2017)
Anm: För 2016 är inte omkomna i bantrafik uppdelade på olyckor respektive självmord. Samtliga omkomna i
bantrafik 2016 visas i figuren som självmord.

Antal omkomna totalt (i olyckor och självmord) i transportsystemet 7 har sedan 2007 8 minskat
med 30 procent. Den goda utvecklingen förklaras nästan helt av den gynnsamma utvecklingen i
vägtrafiken, där den största delen av de omkomna finns. Sedan 2010 har denna positiva
utveckling dock planat ut.

Olika faktorer i samma prioritering
Ett säkert transportsystem innebär att inga människor utsätts för skadliga nivåer av luftföroreningar och buller, skadas eller dör. Vi väljer att lyfta säkerheten som en prioritering främst
med anledning av regeringens nystart för Nollvisionen (Regeringskansliet 2016). En del i
nystarten för Nollvisionen är regeringsuppdraget till oss att föreslå etappmål för omkomna och
allvarligt skadade i vägtrafiken som ska gälla efter 2020. (Regeringen 2016d)
För att nå ett säkert transportsystem måste även dödsfall, skador och ohälsa till följd av
luftföroreningar och buller minska. De negativa hälsoeffekterna av buller och luftföroreningar är
allvarliga och inkluderar sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, luftvägsproblem, cancer,
stress och hjärt- kärlsjukdomar. Räknar man DALY (funktionsjusterade levnadsår) förloras
ungefär tre gånger så många friska levnadsår på grund av buller och luftföroreningar, som på
grund av vägtrafikolyckor (Trafikanalys 2017a).
Vi väljer att inkludera skador från luftföroreningar och buller i prioriteringen. Skäl är att
regeringen i den senaste budgetpropositionen slår fast att arbetet med att nå miljömålen måste
intensifieras. Miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö har ett flertal preciseringar och
indikatorer som direkt rör transportsystemets utsläpp som påverkar människans hälsa. Förutom
7
8

Såsom vi mäter det i dagens måluppföljning där vi begränsar oss till trafik och inte transportsystemet som helhet.
2007 är basåret som används i nuvarande måluppföljning, i praktiken används genomsnittet 2006 – 2008.
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det nationella arbetet med miljökvalitetsmålen har regeringen skrivit under FN:s globala mål i
Agenda 2030 (UNDP 2015). I målen anges att antalet sjuk- och dödsfall till följd av luftföroreningar och skadliga kemikalier ska minska.
Av samma anledning som för fysiskt aktiva resor sätts inget etappmål för antal människor som
utsätts luftföroreningar och buller från transportsystemet. De DALY-mått som tagits fram av
Trafikverket för luftföroreningar och buller finns enbart för 2015 och det är oklart med vilket
tidsintervall måtten kommer att följas upp.

Nollvisionen för trafiksäkerhet i alla trafikslag
Etappmålen för trafiksäkerhet tar utgångspunkt från Nystart för Nollvisionen som nyligen
presenterades (Regeringskansliet 2016). I Nystarten nämns självmord som en viktig del av
trafiksäkerhetsarbetet, de är personliga tragedier, ett arbetsmiljöproblem i sektorn och orsakar
störningar och förseningar. Etappmålen ska gälla alla delar av transportsystemet dvs. inget
trafikslag och ingen trafikantgrupp ska halka efter i utvecklingen. De oskyddade trafikanterna i
form av fotgängare, cyklister och förare av tvåhjuliga motorfordon i vägtrafiken och gående i
bantrafiken nämns i Nystart för Nollvisionen som särskilt utsatta grupper.
En nyligen publicerad OECD-rapport 9 pekar på att Nollvisionen som mål är realistiskt för
vägtrafiken, men att det krävs ett resultatfokuserat arbete och samverkan mellan många olika
aktörer. I och med nystarten för Nollvisionen fick Trafikverket uppdraget att leda övergripande
samverkan för trafiksäkerhet på väg.(Regeringen 2016e) Samverkan pågår sedan många år för
vägtrafiken inom Gruppen för Nationell Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet (GNS Väg). 10
Liknande fora för bred samverkan finns också inom andra trafikslag genom bland annat GNS
Järnväg 11, Allmänflygsäkerhetsrådet 12 och Sjösäkerhetsrådet 13.

Etappmål för ett säkert transportsystem
Trafikanalys bedömer att ambitiösa etappmål är rimligt för de trafikslag där dödstalen fortfarande är av betydande storlek, dvs. för vägtrafik, bantrafik och fritidssjöfart. För yrkessjöfarten
och luftfarten behövs inte samma fokus på etappmål eftersom antalet omkomna och skadade
redan är på en mycket låg nivå. Även i de delar av transportsystemet där antal omkomna och
skadade är mycket få, finns omfattande reglering och säkerhetssystem för att just upprätthålla
de låga skadetalen. Under 2016 omkom två personer inom allmänflyget och noll personer i
linjeflyget (Transportstyrelsen 2017). Samtidigt som dödstalen är mycket låga kommer runt
9 000 ”luftfartsrelaterade händelser” till Transportstyrelsens kännedom varje år, säkerhetsrelaterade händelse som utgör en fara för personer eller luftfartyg.
Ett EU-mål är ”nästan ingen ska dö i vägtrafiken” år 2050, med etappmålet om en halvering av
antal omkomna till 2020 jämfört med 2010. De flesta andra länderna i EU har anslutit sig till det
halveringsmålet, men inte Sverige. EU:s halveringsmål skulle i praktiken innebära max 133
omkomna år 2020 mot 266 omkomna år 2010 (inklusive suicid). 14 Etappmålsöversynen
konstaterar att detta EU-mål mest troligt inte kommer att nås. (Lindberg, Strandroth et al. 2016)

10

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/samarbeten-fortrafiksakerhet/gruppen-for-nationell-samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet-gns-vag/
11
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-fortrafiksakerhet/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet---GNS-Jarnvag/
12
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Privat--och-allmanflyg/Allmanflygsakerhetsradet/
13
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/sjosakerhetsradet/
14
I de årliga resultatrapporterna brukar detta EU-mål antas avse utan suicider. 2010 omkom 266 personer i
olyckor (och 17 i suicid).En halvering av 266 blir 133.
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Redovisad etappmålsöversyn
Som underlag för utformning av kommande etappmål för vägtrafiken har Trafikverket och
Transportstyrelsen tillsammans gjort en etappmålsöversyn (Lindberg, Strandroth et al. 2016).
Översynen går igenom frågan om max 220 omkomna till 2020 är nåbart 2020 och om ytterligare
halvering till 2030 är nåbart. Enligt etappmålsöversynen är det en utmaning att nå målet 2020
men att det ”kan vara möjligt att nå” (sidan 35).
Den så kallade utvecklade målstyrning som används sedan flera år för vägtrafiksäkerheten
innebär samverkan mellan många aktörer. Trafikverket är samordnande och Trafikverket,
Transportstyrelsen och VTI analyserar utvecklingen i en nationell analysrapport som redovisas
vid en nationell resultatkonferens årligen i april. I analysrapporten presenteras utvecklingen för
10 målsatta nationella indikatorer som är viktiga för säkerheten. Vid den senaste konferensen
(april 2016) konstaterades att de indikatorer som fångar teknisk utveckling (säkra personbilar
och säkra MC) och säkerhetsrisker man kan bygga bort (säkra vägar) utvecklas i linje med
2020-målet. De indikatorer som skildrar beteenden – hastighetsefterlevnad, hjälmanvändning
på cykel och nykter körning – utvecklas däremot inte i tillräcklig grad som 2020-målet kräver.
Ett antal ytterligare åtgärder (förutom de redan planerade) som krävs för att nå fram till (eller
nästan fram till) målet 2020 räknas upp i etappmålsöversynen (Tabell 4). Det finns ingen
konsekvensbeskrivning och inga beräknade kostnader för dessa åtgärder. Författarnas slutsats
är dock att det är möjligt nå målet om maximalt 220 omkomna år 2020 (enligt målet om en
halvering på 13 år, år 2007–2020). I etappmålsöversynen föreslås sedan ett än mer ambitiöst
mål med ytterligare en halvering till 2030. Eftersom antalet omkomna år 2020 är okänt idag vet
vi inte vad det skulle innebära i maximalt antal omkomna. Om målet med max 220 omkomna år
2020 nås, skulle en ytterligare halvering till 2030 ge max 110 omkomna. Det är svårt att bedöma
hur pass realistisk denna halvering till 2030 är, eftersom åtgärderna som diskuteras i etappmålsöversynen varken är konsekvensbeskrivna eller kostnadsberäknade. Vi kommer att
återkomma till etappmålsöversynen i vår avrapportering av regeringsuppdraget om målpreciseringar på trafiksäkerhetsområdet (senast 31 maj, (Regeringen 2016d)).

Vårt förslag till etappmål
Vårt preliminära förslag till etappmål för vägtrafiken är en halvering av antal omkomna till 2030
med basår 2015. 15 Vi anser att det är en stor fördel med ett idag känt basår. År 2015 omkom
282 personer (inklusive suicid). Om vi istället för ett enskilt basår använder medelvärdet för de
tre åren 2014–2016 16 så var antal omkomna 288 personer per år. En halvering från 2015 till
2030 skulle innebära maximalt ungefär 140–145 omkomna. En halvering på 15 år av antal
omkomna i vägtrafiken har inträffat tre gånger sedan 1960-talet. 17 En halvering på 10 år har
inträffat endast en gång (åren 2000–2010). Vilket av målen man än väljer är det uppenbart
mycket ambitiösa mål.
Vårt preliminära förslag till etappmål är, förutom för vägtrafiken, också halveringar av antal
dödade (inklusive suicid) i bantrafiken och fritidssjöfarten. Det är i dessa delar av transportsystemet som de allra flesta dödsfallen sker (Figur 3.3). Som etappmål för samma trafikslag
föreslår vi också att allvarligt skadade ska minska med 25 procent från 2015 till 2030. Detta är
det nuvarande målet för vägtrafiken där de allra flesta av de skadade finns. Målet med en
minskning med 25 procent till 2020 kommer mest troligt inte att nås. Etappmål för yrkessjöfart
15

Eftersom vi ännu inte vet hur många som omkommer år 2020 kan vi inte uttala oss om hur detta förslag och
förslaget i etappmålsöversynen förhåller sig till varandra.
16
Med preliminär uppgift för 2016.
17
Antal omkomna halverades under 15-årsperioderna 1995-2010, 2000-2015 och 2001-2016.
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och fritidsbåtar är nu en halvering av allvarligt skadade. Inom yrkessjöfarten är de skadade
mycket få och inom fritidssjöfarten har brist på data gjort att ingen heltäckande bild av skador
finns.

I transportsystemets alla delar
Vi föreslår att det i prioriteringen ingår att ”trafiksäkerheten ska utvecklas gynnsamt i hela
transportsystemet”. Detta ger utrymme för att följa upp också till exempel fallolyckor (gående
utan fordon inblandat, dvs. ingen trafikolycka). Det är dock inte alltid ändamålsenligt att
Trafikanalys måluppföljning omfattar samtliga delar av transportsystemet. Vissa delar kan vara
väldigt verksamhetsnära för till exempel Trafikverket eller kommunerna och snarast rymmas
inom deras egen verksamhetsuppföljning. Exempel skulle kunna vara fall/hopp från broar och
viadukter i statlig eller kommunal ägo. I (Trafikanalys 2017b) förs en diskussion om hur många
och hur detaljerade mål bör vara. Om målen bli alltför många och alltför detaljerade – de blir en
”önskelista” av mål där mångas ”hjärtefrågor” får plats – riskerar detta att minska styrkraften hos
de mer centrala målen. Det kommer alltså finnas säkerhetsaspekter i transportsystemet som är
viktiga men som kanske bättre följs upp på annat sätt än i Trafikanalys måluppföljning.

Ett helhetsperspektiv
Transporters negativa effekter – klimatutsläpp, buller, föroreningar, trängsel, olyckor etcetera antas ofta stå i konflikt med transporternas positiva sidor – tillgänglighet och frihet att röra sig i
samhället. Det finns naturligtvis många områden där de olika aspekterna istället kan förstärka
varandra. En infrastruktur och bebyggelse som uppmuntrar till säkra aktiva transporter är bra för
folkhälsan, ökar tillgängligheten för ekonomiskt svaga grupper och grupper utan bil, och är
samtidigt positivt för trafiksäkerhet och luftkvalitet. Även stora åtgärder inom vägtrafiksäkerhet
(2+1-vägar och ATK, Automatisk trafiksäkerhetskontroll i form av kameror längs vägarna) har
mest troligt haft positiv effekt på mer än säkerhet: en jämnare trafikrytm, bättre upplevd trygghet
i trafiken etcetera.
En prioritering som innehåller flera olika skadliga effekter av transporter och dessutom
transporters positiva hälsoeffekter, gör att olika konsekvenser av transporter med nödvändighet
behöver ställas sida vid sida och jämföras. Om man ställer vägtrafikolyckor i relation till andra
olyckor så läggs redan idag stora resurser på att förebygga dem. Enligt MSB:s beräkningar
läggs mer på att förebygga vägtrafikolyckor än deras samhällsekonomiska kostnader. För att
förebygga fallolyckor (alla typer av fallolyckor, inte bara i vägtrafikmiljö) läggs å andra sidan
bara en bråkdel (13 procent) av de samhällsekonomiska kostnader de orsakar. ((MSB 2007),
Tabell 1). Vi har också sett att mätt i DALY så leder buller och luftföroreningar till större
hälsoförluster i vägtrafiken, än vad död och skada genom olyckor gör (se PM2). Vägtrafikolyckor
måste sättas i ett större sammanhang för att inte målarbetet ska leda till suboptimering (se
diskussion i avsnitt 4.4).

Trafikanalys fortsatta uppdrag
Vi har regeringsuppdraget att föreslå transportpolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet.
Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2017 (Regeringen 2016d). I avrapporteringen av
uppdraget kommer vi att presentera bland annat en fortsatt analys av etappmål bortom 2020.
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4

Indikatorer och uppföljning

Detta avsnitt sammanfattar innehållet i promemorian ”Preciseringsöversyn – Indikatorer och
uppföljning” (Trafikanalys 2017a). Här presenteras i korthet de indikatorer som vi föreslår ingå i
den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen, och en metod för sammanvägda
bedömningar av utvecklingen mot målen. Dessutom lämnas ett förslag till hur måluppföljningen
bör rapporteras och hur styrningen mot målen kan utvecklas.

4.1

Kriterier för indikatorer

. I uppdraget (N2016/05490/TS) framhåller regeringen att indikatorerna för uppföljningen ska
•

beskriva transportsystemets tillstånd, utvecklingsriktning och utvecklingstakt,

•

väl motiverade ur ett helhetsperspektiv,

•

begränsade till antalet,

•

uppföljningsbara, och

•

i den mån det är lämpligt vara trafikslagsövergripande.

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet

FUNKTIONSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Tillgänglighet

för ökad tillväxt,
Prioritering
A
sysselsättning och
bostadsförsörjning
Ett klimatneutralt

Prioritering
transportsystemB

Ett hälsofrämjande och
Prioritering C
säkert transportsystem

Indikatorer med tillhörande mått för uppföljning av mål och prioriteringar

Figur 4.1: Mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning. Indikatorerna och de tillhörande måtten ska kunna
användas i uppföljningen av målen och prioriteringarna.
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Vi föreslår att uppföljningen ska baseras på 15 indikatorer som är väl motiverade med hänvisning till viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning. 14 av indikatorerna är
trafikslagsövergripande, och den sista berör inte trafikslagen, då den handlar om möjligheterna
att skapa tillgänglighet utan resor och transporter.

4.2

Indikatorer

Här presenteras kortfattade beskrivningar av de 15 indikatorer vi föreslår för uppföljning av de
transportpolitiska målen och de föreslagna prioriteringarna. För en mer detaljerad genomgång
hänvisar vi till PM:en ”Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning” (Trafikanalys 2017a). I
bilaga 2 redovisas en tabell med måtten för respektive indikator.

Samhällsekonomisk effektivitet
Vad som är samhällsekonomiskt effektivt kan beskrivas på olika sätt. Ett sätt är att studera
samhällets bruttokapital och hur olika kapitalstockar förändras över tid. Med ett sådant
perspektiv blir samhällsekonomisk effektivitet synonymt med att samhället inte producerar varor
och tjänster som leder till att framtida kapitalstockar reduceras. Då blir det viktigt att säkerställa
att alla transporter bär sina egna kostnader, det vill säga att samhället med hjälp av olika
styrmedel såsom skatter och avgifter försäkrar sig om att externa kostnader internaliseras, så
att de betalas av transportköpare och resenärer. Annars ökar risken för en överkonsumtion av
transporter med förlust av kapitalstockar som följd. Vi avser att följa denna indikator med mått
som belyser internaliseringsgrader och återstående icke internaliserade kostnader för olika
transport- och trafikslag samt med beräknade nettonuvärdeskvoter för infrastrukturprojekt som
inletts under året. Observera att denna indikator inte har någon särställning gentemot andra
indikatorer i uppföljningen, trots att den relaterar till en dimension av det övergripande målet.

Transportsystemets standard och tillförlitlighet
För att heltäckande beskriva transportsystemet och dess utveckling krävs uppgifter om dess
utbud, standard, och den tillförlitlighet det erbjuder. Eftersom stora delar av dessa följs upp av
transportmyndigheterna i sin verksamhetsuppföljning finns det ingen anledning att dubblera
redovisningen här. Den transportpolitiska uppföljningen kan därmed vara mer begränsad i
omfång, och samtidigt mer precis i förhållande till vad transportsystemet ska erbjuda i form av
standard och tillförlitlighet för person- och godstransporter. Vi föreslår därför att indikatorn
koncentreras till mått som mäter utvecklingen av transportsystemets tillförlitlighet för personoch godstransporter i form av störningar i transportsystemet. Det torde vara tillräckligt för att få
en god signal på hur hög standard och tillförlitlighet ett transportsystem erbjuder.

Tillgänglighet till arbete och skola
Till regeringens ambition om ökad sysselsättning, lägre arbetslöshet och ökad utbildningsnivå
kan transportsystemet bidra genom en förbättrad tillgänglighet till arbetsställen och utbildningsplatser. Dessa mått ska ses som en fördjupning och fokusering på två av målpunkterna som
redovisas i nästföljande avsnitt.
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Tillgänglighet – övriga persontransporter
Utfallet av indikatorn föreslås mätas i termer av hur tillgängligheten förändrats över tid, på olika
geografiska nivåer. Fokus för medborgarnas (respektive näringslivets) transporter är på att
knyta samman transportsystemets utveckling med medborgarnas och näringslivets anpassning
till nya förutsättningar. Det vill säga, denna indikator avser att fånga den sammanlagda
tillgänglighetsförändringen som kan uppstå till följd av att transportsystemet kan erbjuda
snabbare kommunikationen än tidigare, medborgare (och näringsliv) kan samtidigt både ha
förändrats i mängd, men även till sin sammansättning eftersom en rumslig omflyttning kan ha
skett över tid. Den sammanlagda effekten av detta motsvaras av tillgänglighetseffekten totalt.
För måluppföljningen är det dock viktigt att först och främst kunna beskriva hur stor del av
denna totala tillgänglighetsförändring som beror av en eller flera förändringar av själva
transportsystemet. En förenkling kan tänkas vara att hålla konstant befolkning och företagens
lokalisering och se hur tillgängligheten utvecklas från en tidpunkt till en annan. Men, samtidigt är
det i ett längre perspektiv den totala tillgänglighetsförändringen som är mest intressant ur
exempelvis ett tillväxtperspektiv.
Denna indikator syftar därmed till att mäta hur medborgarnas tillgänglighet har förändrats över
tid. Aspekter som syftar till att mäta transportsystemets kvalitet, såsom punktlighet och
infrastrukturens kvalitet etc., täcks upp av övriga indikatorer.

Tillgänglighet – godstransporter
Denna indikator syftar till att mäta hur näringslivets eller godstransportköpares tillgänglighet har
förändrats över tid. Tillgänglighet för näringslivet är tänkt att mätas på samma sätt som för
persontransporter. Dock är utmaningarna inte desamma. För näringslivets transporter av gods
bestäms tillgängligheten av en mängd aspekter där ett geografiskt eller tidsmässigt avstånd inte
nödvändigtvis är det mest intressanta att mäta för att få en uppfattning om hur tillgängligheten
utvecklas över tid.

Transporternas ekonomiska överkomlighet
Ekonomiskt överkomliga transporter är en aspekt som framhålls både i den genomgång av
ansatser för att beskriva långsiktigt hållbara transportsystem som presenterats av
Gudmundsson et al (2015), och i FN:s globala mål (Mål 11:2). Om transporter är ekonomiskt
överkomliga (eng. affordable) är komplicerat att mäta, eftersom transporter är så mångdimensionella. Ekonomisk överkomlighet beror delvis på pris, men också på köparens inkomst
och transportens egenskaper som t.ex. att det över huvud taget finns en möjlighet till transport,
dess frekvens, pålitlighet, säkerhet etc. När vi analyserar hur man kan följa upp prisutvecklingen
i transportsystemet, kommer vi att begränsa oss till priser ur en resenärs/transportköpares
perspektiv. Inom kollektivtrafiken kan ju en resa vara billigare än rent marknadspris eller till och
med gratis för resenären, tack vare offentliga subventioner. På samma sätt kan bränslen vara
dyrare än ett ”rent” marknadspris på grund av skatter och andra avgifter. Vi går för denna
indikator inte vidare in på skäl till att priser ser ut som de gör.

Transportbranschens villkor
I FN:s mål inom Agenda 2030 nämns villkor av olika slag i dels Mål 8 om anständiga
arbetsvillkor, i Mål 12 (Mål 12c) om hållbar konsumtion och subventioner samt Mål 11 (Mål
11.1) om hållbara transportsystem. Det är många villkor som måste vara uppfyllda för att
transportsystemet och dess delar ska kunna fungera väl över tid. Det måste till exempel finnas
relevant och funktionell lagstiftning, det måste finnas företag som kan överleva på marknaden
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och utbildade förare till de fordon och farkoster som ska utföra transporterna. Dessutom måste
det råda sund konkurrens och i allmänhet finnas rimliga villkor för företag, arbetare och
konsumenter. Inom måluppföljningen kommer vi att följa ett antal aspekter som rör villkor i
transportsystemet. Det handlar till exempel om transportbranschens ekonomi, marknadsövervakning, tillsyn och konkurrens samt regelefterlevnad.

Fysiskt aktiva resor
Indikatorn fysiskt aktiva resor kopplar både till funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om att ge alla en grundläggande tillgänglighet och i hänsynsmålet uttrycks att
transportsystemet ska bidra till ökad hälsa. Ett sätt att följa upp transportsystemets bidrag till
ökad hälsa och grundläggande tillgänglighet är att mäta de förutsättningarna som transportsystemet ger för att välja fysiskt aktiva resor, det vill säga gång och cykel. Indikatorn ska följa
utvecklingen av DALY för fysiskt aktiva resor och hur stor andel av befolkningen som får sitt
behov av vardagsmotion tillgodosett genom resor till fots eller med cykel. Potentialen för fysiskt
aktiva resor följs bland annat upp genom total längd på gång- och cykelvägar.

Tillgänglighet utan transporter
I FNs globala mål, Agenda 2030, nämns digitalisering (informations- och kommunikationsteknik)
inom Mål 5 (5b) Jämställdhet och Mål 9 (9c) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Digitalisering kan också ha betydelse för flera andra mål inom Agenda 2030, allt ifrån hållbara
städer till hållbar konsumtion. Inom de transportpolitiska målen betraktar vi främst digitalisering
som något som möjliggör tillgänglighet utan ökade transporter av både personer och gods, eller
till ett effektivare transportarbete. Detta leder till minskade miljö- och klimateffekter från
transporter, minskad trängsel etcetera, så att digitalisering har potential att påverka utvecklingen
mot de transportpolitiska målen. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är också något
som betonas i samverkansprogrammet för Nästa generations resor och transporter som
regeringen lanserade under 2016 (Regeringen 2016c). Digitalisering kan också driva på
transportarbetets utveckling genom ökad e-handel med tillhörande distributionstrafik. Vi kommer
bland annat att följa tillgången till digital infrastruktur och utvecklingen av distansarbete och ehandel.

Energieffektivitet
Det skulle kunna gå att minska transporternas utsläpp av växthusgaser genom en storskalig
satsning på förnybara drivmedel. Men för att de förnybara resurserna ska räcka till både
framtida transporter, och andra behov i samhället som i dagsläget uppfylls med fossila råvaror,
är det viktigt att resurserna nyttas så effektivt som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Denna
indikator ska bevaka hur energieffektiviteten utvecklas, både inom respektive trafikslag genom
att följa mått över energianvändningen per transportarbete, men också genom att se hur
effektiviteten utvecklas på systemnivå genom överflyttning av transportarbete mellan trafikslag
och genom utvecklingen av samhällsplanering för minskade transportbehov.

Användbarhet för alla i transportsystemet
Att transportsystemet är användbart och tryggt för alla, oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning, ibland säkerställd med individuella stöd och lösningar som samhället tillhandahåller, följs med denna indikator. Detta kan samtidigt leda till att standarden blir bättre även för
resenärer som inte har särskilda behov. Denna ambition stämmer väl överens med flera av
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målsättningarna 18 i Agenda 2030. Noterbart är också att flertalet av dessa delmål omfattar flera
aspekter samtidigt. Det är med andra ord av vikt att betrakta individen och dess universella
rättigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning etc. eller kombinationer av dem som bör
tillgodoses. Att transportsystemet är och också upplevs vara tryggt utgör en viktig aspekt av ett
användbart transportsystem för alla.

Påverkan på naturmiljön
Transportsystemet och dess infrastruktur påverkar naturmiljön på flera sätt, exempelvis genom
fragmentering, buller, utsläpp och spridning av invasiva arter. Vi föreslår att den här indikatorn
ska mäta den samlade påverkan på biologisk mångfald som transportsystemet orsakar. Den
landbaserade respektive havsbaserade naturmiljön påverkas olika av olika trafikslag.
Sammantaget leder transportsystemets samlade påverkan till en minskad biologisk mångfald
och försvårar för naturmiljön att leverera ekosystemtjänster. Indikatorns utveckling kommer
främst att följa Trafikverkets kriterier för en landskapsanpassad infrastruktur. Även miljöfarliga
utsläpp som exempelvis kväveoxid, mikroplaster och koppar kommer att följas.

Påverkan på människors livsmiljö
Den direkta påverkan på människors livsmiljö som transportsystemet orsakar är bland annat
buller, luftföroreningar och barriäreffekter. De negativa hälsoeffekterna av buller och luftföroreningar är allvarliga och inkluderar sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, luftvägsproblem, cancer, stress och hjärt- kärlsjukdomar. Indikatorn avser att följa upp ett antal mått för
luftkvalitet och buller samt ett beräknat hälsomått (DALY) för hur många hälsosamma förlorade
levnadsår som buller och luftföroreningar från transportsystemet orsakar.

Växthusgasutsläpp
Transportsektorn har en nyckelroll för möjligheterna att begränsa människans klimatpåverkan.
Medan många andra verksamheter i samhället såsom uppvärmning av bostäder och lokaler och
industriell tillverkning kan uppvisa betydande utsläppsminskningar sedan 1990, har
transporternas utsläpp istället ökat. Indikatorn beskriver utsläpp av växthusgaser mätt som
miljoner ton koldioxidekvivalenter från inrikes respektive utrikes transporter fördelade på
trafikslag. Utvecklingen sätts i relation till den föreslagna prioriteringen med etappmålet om en
70-procentig minskning av utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) till år 2030 jämfört
med år 2010. Dessutom beskrivs utvecklingen av fordonsparken och leveranserna av icke
förnybara och förnybara drivmedel, uppdelat på olika drivmedel inklusive el och fördelat per
trafikslag. Andelen förnybar energi av transportsektorns energianvändning anges också. Beslut
som fattats under året inom ICAO respektive IMO och som förväntas bidra till minskade
växthusgasutsläpp från internationella transporter redovisas också.

Omkomna och allvarligt skadade
Indikatorn beskriver omkomna och allvarligt skadade personer i transportsystemet. Omkomna
personer syftar på både omkomna i olyckor och i självmord. Det varierar över trafikslag hur och
hur väl man kan mäta antal skadade personer. Fallolyckor i vägtrafikmiljö följs inte upp i den
nuvarande måluppföljningen men kan framöver inkluderas i och med att vi föreslår att olyckor i
hela transportsystemet används som indikator. Som mått föreslår vi antal omkomna och
18

Mål 5: Jämställdhet (5.5), Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.5), Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9.1), Mål 10: Minska ojämlikhet (10.2), Mål 11: Hållbara städer och samhällen
(11.1, 11.2, 11.7)
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allvarligt skadade i transportsystemet totalt och dess delar, DALY för olyckor i transportsystemet
totalt och dess delar (detta är ett mått som behöver utvecklas) samt antal luftfartsrelaterade
händelser som rapporteras till Transporstyrelsen.

4.3

Uppföljning och rapportering

Principer för sammanvägda bedömningar
I uppdraget att genomföra en preciseringsöversyn ingår också att se över formerna för
uppföljningen av de transportpolitiska målen. Uppdraget (N2016/05490/TS) slår också fast att
regeringen vill att Trafikanalys gör bedömningar av utvecklingen på målnivå. Det gäller dels för
det övergripande målet, dels för funktions- respektive hänsynsmålet. För att kunna göra det
måste en metod utvecklas för sammanvägning av aspekter som vid en första anblick ter sig
omöjliga att jämföra.
Det finns olika principer för hur sådana sammanvägningar kan göras. I följande stycken
redogörs kortfattat för några av dessa principer. Alla principer utgår från en grundläggande
metod, som innebär är att ett antal mått vägs samman till bedömning av en indikator, och att ett
antal indikatorer i sin tur vägs samman till bedömning av ett mål.
Expertpanel
Ett sätt att göra sammanvägningar, är att låta en grupp av sakkunniga med skilda kompetenser
ta del av en sammanställd kunskapsmassa. Experterna i panelen får sedan komma fram till
sammanvägda bedömningar av utvecklingen. Det kan antingen ske genom sätt att varje expert
gör sin egen bedömning, och slutresultatet fastställs genom någon form av matematisk modell
för att komma fram till panelens genomsnittliga bedömning. Eller genom att panelens deltagare
själva resonerar sig fram till en gemensamma bedömningar, eller bedömningar som stöds av
majoriteten av deltagarna. Om inte metoden kombineras med någon av de övriga principerna
för sammanvägning, finns det ett mycket stort utrymme för subjektiva bedömningar. Utfallet av
sammanvägningen kan bero mera på vilka som ingår i panelen än på den sammanställda
kunskapsmassan.
Ingenting går bättre än det som går sämst
Principen Ingenting går bättre än det som går sämst innebär att det mått under varje indikator
som har den minst positiva utvecklingen sätter ribban för hur utvecklingen av indikatorn ska
bedömas. På motsvarande sätt är det den indikator som har den sämsta utvecklingen som
begränsar vilken bedömning som kan göras av utvecklingen för målet, när de indikatorer som
kopplar till ett mål ska vägas samman. Fördelarna med systemet är att det jämförelsevis enkelt
att är lätt att förklara, och att det inte finns någon risk att de slutgiltiga bedömningarna är för
optimistiska. Den största nackdelen med principen är att även det minst betydelsefulla måttet i
en indikator som beskriver ett område, kanske ett mått med relativt låg politisk prioritet kommer
att ha stor betydelse för målbedömningen.
Allt kan kompenseras
Principen Allt kan kompenseras innebär att en negativ utveckling för en aspekt av ett mål kan
kompenseras genom en positiv utveckling för en annan indikator. Med denna princip räknas
mått och indikatorer som utvecklas positivt som +1, mått som inte visar någon tydlig utveckling
som 0 (eller -1 om man vill) och mått som utvecklats i fel riktning som -1 (eller -2 om man valt att
sätta stabila mått som -1).
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Fördelen med denna princip är att den inte låter en i stort sett positiv utveckling skymmas av att
en eller ett fåtal aspekter utvecklats i fel riktning. Nackdelen är att de olika aspekterna inte kan
anses utbytbara, och att de i realiteten inte kompenserar för varandra. Exempelvis är det
kontroversiellt att kompensera förluster av vissa liv med kortare restider för andra. Den
allmänna förståelsen av begreppen ”långsiktigt hållbar” respektive hållbar utveckling innebär
just den insikten att kompensation i praktiken ofta inte är ett reellt alternativ. Även med denna
metod tillmäts mindre betydande aspekter lika stor vikt som politiskt högt prioriterade.
Viktning
Viktning kan användas i kombination med principen ”Allt kan kompenseras”. Då tillmäts vissa
eller alla mått och indikatorer en faktor som värderar den i förhållande till andra. Samhällsekonomiska kostnads-nytto-kalkyler bygger på denna ansats, och alla ingående faktorer tillmäts
där ett viktat monetärt värde (Trafikverket 2016a). Principen för att tilldela viktningsfaktorer kan
vara grundad antingen i en vetenskaplig analys av vilken aspekt som har störst betydelse för
måluppfyllelse, i en beräkning av åtgärdskostnader för att nå måluppfyllelse eller i en värdering
av politiska prioriteringar eller politiskt beslutade åtaganden.
Fördelen med att tillgripa viktning är att det ger särskild tyngd åt det som uppfattas vara
viktigast. Nackdelen är att vilken grund för fastställande av viktningsfaktorer som än väljs kan
det vara svårt att etablera en samsyn kring deras legitimitet. Dessutom förändras transportsystemet över tid, och det som kan uppfattas som relevanta viktningsfaktorer till en början kan
efter tid behöva utvärderas och göras om. Om det uppfattas som att viktningsfaktorerna sätts ad
hoc, för att säkerställa ett visst resultat i bedömningarna, kan det minska förtroendet för de
sammanvägda bedömningarna.
Nyckelmått och nyckelindikatorer
Principen om nyckelmått och nyckelindikatorer är en vidareutveckling av principen att ingenting
går bättre än det som går sämst. Principen bygger på att för varje indikator fastslå ett eller några
få nyckelmått. Bedömningen av indikatorn kan sedan aldrig sättas som mer positiv än det
nyckelmått som gått sämst. På samma sätt fastställs vilka indikatorer som ska vara nyckelindikatorer för att bedöma utvecklingen på målnivå, och den kan aldrig bedömas vara bättre är
utvecklingen för den nyckelindikator som gått sämst. Fördelen med metoden är att den
förhindrar att mindre betydelsefulla aspekter får stort genomslag i bedömningarna, samtidigt
som den undviker att göra avvägande jämförelser mellan icke jämförbara viktiga aspekter.
Nackdelen är att det kan vara svårt att nå en samsyn kring vilka mått och indikatorer som ska
tillmätas nyckelstatus.
Slutsatser
Vår slutsats är att principen med nyckelmått och nyckelindikatorer ger bäst transparens, och
lämnar minsta utrymme för godtycke men förhindrar ändå att enstaka mått av låg betydelse för
långsiktigt hållbar transportförsörjning fäller utslaget i sammanvägningen. Vi avser att låta
nyckelmått och nyckelindikatorer sätta ramarna för de kvalitativa bedömningstexter som vi även
fortsättningsvis avser att ta fram med stöd av en intern expertpanel.

Förslag till metod
Uppföljning av respektive indikator
Varje indikator kommer att följas upp med ett antal mått och kvalitativa beskrivningar av
utvecklingen. I normalfallet kommer tillståndet för indikatorn att jämföras med tillståndet i
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transportsystemet då målen antogs, alltså år 2009, om inget annat basår för jämförelsen
bedöms vara lämpligt.
Om indikatorn utvecklats på ett gynnsamt sätt med hänsyn till vad som uttrycks av transportpolitiska mål och prioriteringar markeras detta med en uppåtpekande pil, på motsvarande sätt
som tidigare gjorts i måluppföljningarna för preciseringarna. Om indikatorn inte utvecklats på
något avgörande sätt markeras det med en horisontell pil, och en utveckling som avlägsnar sig
från målen markeras med en nedåtpekande pil.
Den sammanvägda bedömningen på indikatornivån styrs av de mått under indikatorn som
identifierats som nyckelmått. Ett nyckelmått ska ta fasta på en central aspekt av indikatorn, som
också tydligt kopplar till de transportpolitiska målen och beskrivningar av en långsiktigt hållbar
transportförsörjning. Dessutom måste ett nyckelmått vara framtaget med en känd metod och
vara av god kvalitet. Bedömningen av indikatorns utveckling kan aldrig vara mer positiv än det
mest negativa nyckelmåttet. Kompletterande mått, och kvalitativa beskrivningar av utvecklingen
kan nyansera bilden av indikatorn, men innebär inte att den sammanvägda bedömningen av
indikatorns utveckling kan bli mer positiv. I bilaga 2 redovisar vi vilka mått vi avser att följa för
respektive indikator, och vilka av dessa som är nyckelmått.
Sammanvägda bedömningar på målnivå
När bedömningarna av hur transportsystemet har utvecklats med avseende på funktionsrespektive hänsynsmålet ska göras så vägs ett antal indikatorer samman. Funktionsmålet
baseras på tio indikatorer, hänsynsmålet på nio, och det övergripande målet på en
sammanvägning av alla 15 indikatorerna (Figur 4.2).
På samma sätt som vid sammanvägningen på indikatornivån finns det här nycklar för
sammanvägningen. En bedömning på målnivå kan aldrig bli mer positiv än den mest negativa
nyckelindikatorn i sammanvägningen. För att avgöra vilka indikatorer som bör vara nyckelindikatorer har vi utgått från målformuleringarna. Aspekter som inte lyfts specifikt i målformuleringarna anses inte vara nyckelindikatorer. Indikatorn Samhällsekonomisk effektivitet har
inte heller tilldelats nyckelstatus, trots att ”samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning”
omnämns i det övergripande målet. Anledningen är att vi inte bedömer att de mått vi har att
tillgå under den indikatorn, är av sådan dignitet att de fungerar som nyckelmått för hela
målstrukturen. Vilka indikatorer som föreslås vara nyckelindikatorer framgår av Figur 4.2.
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Figur 4.2: Indikatorer för uppföljning av de transportpolitiska målen. Varje indikator bestäms av ett antal
underliggande mått.
Anm: Ramarna i bilden illustrerar vilka indikatorer som ska sammanvägas vid bedömningen av respektive mål.
Ingen bedömning kan sättas som mer positiv än den minst positiva nyckelindikatorn i sammanvägningen. När
det gäller nyckelindikatorerna i snittmängden mellan funktions- och hänsynsmålet är Användbarhet för alla i
transportsystemet en nyckelindikator bara för funktionsmålet, och Energieffektivitet endast för hänsynsmålet.

Årlig uppföljning
Enligt Trafikanalys instruktion ska myndigheten varje år, senast den 15 april lämna en
uppföljning av de transportpolitiska målen till regeringen. Regeringen behöver årligen beskriva
transportsystemets utveckling och behov för riksdagen i budgetpropositionen. Med hjälp av de
indikatorer som beskrivits i föregående kapitel kan vi beskriva transportsystemets tillstånd,
utvecklingstrender och utvecklingstakt, samt lämnar bedömningar av utvecklingen med
avseende på målen och de särskilda prioriteringar som regeringen fastställer.

Tematisk uppföljning
Som ett komplement till den årliga uppföljningen avser Trafikanalys att årligen publicera en
tematiskt fördjupad uppföljning av en del av målstrukturen och prioriteringarna. De teman som vi
föreslår som återkommande är miljö, tillgänglighet samt hälsa och säkerhet, men det är också
möjligt att låta den tematiska fördjupningen ta ett annat grepp på uppföljningen om det finns ett
särskilt behov av detta. Några exempel på möjliga teman är:
•

Godstransporter, alla trafikslag

•

Persontransporter, alla trafikslag

•

Trafikslagsfokuserad fördjupning

•

Kollektivtrafik, alla trafikslag
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De tematiskt fördjupade rapporterna kan till delar utgå från samma indikatorer som den årliga
uppföljningen, men tillkommande mått och beskrivningar kommer att behövas. Exempel på det
är att en tematisk fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet kan redovisa mer detaljerade
uppgifter om de omkomna och skadades ålder, kön, bostadsort, och så vidare.
Ett annat syfte med tematiska fördjupningar är sätta den transportpolitiska målbilden i en större
kontext. Det är framför allt två typer av sammanhang som den tematiska uppföljningen ska
belysa. Det första handlar om att ge en internationell utblick och jämförelse, och det andra
handlar om att sätta kostnader för åtgärder inom transportpolitikens område i relation till
åtgärder inom andra sektorer som kan bidra till samma effekt.

Fördjupad uppföljning
Trafikanalys avser att vart fjärde år genomföra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska
målen. Denna fördjupade uppföljning kan lämpligen genomföras i samband med regeringsskifte,
eller inför en ny omgång i infrastrukturplaneringen. I den fördjupade uppföljningen ingår alla de
föreslagna måtten i beskrivningen av indikatorerna.
De tematiska fördjupningarna kommer att vara viktiga underlag för den fördjupade
uppföljningen. Vi avser därför att fastställa en publiceringsplan i samråd med Regeringskansliet
för i vilken ordning tematiska uppföljningar ska göras, och när det är lämpligt att den första
fördjupade uppföljningen tas fram.
Det kan behöva finnas en flexibilitet beträffande vilket år den fördjupade uppföljningen behövs
bäst. Om utgivningscykeln planeras efter mandatperioderna är det enklare att planera för en
fördjupad uppföljning med fyra-årsintervall. Planeringscykeln har däremot varierat en del över
tid. Det kommer i de flesta fall inte att innebära några större problem att vid behov skjuta på en
fördjupad uppföljning till nästkommande år. Att tidigarelägga en fördjupad uppföljning kan dock
vara mera problematiskt, då det i dessa fall inte kommer att finnas tematiska fördjupningar för
alla delar att utgå ifrån.

4.4

Målen kräver och ger förutsättning för en
utvecklad styrning

Vi har gjort en genomlysning av erfarenheter av dagens mål och preciseringar (Trafikanalys
2016a) och av myndighetsstyrning, bland annat såsom den uppfattas av myndigheterna i
transportsektorn (Trafikanalys 2017b). En viktig slutsats vi drar är att nuvarande system inte
upplevs som tillräckligt styrande. De brister vi ser har legat till grund för utformningen av vårt
förslag till prioriteringar och indikatorer. Ambitionen är att detta ska leda till en ökad uppföljbarhet, men även att det ska vara styrande genom att stimulera till innovationer hos myndigheterna så att verksamheten leder till måluppfyllelse. Det är dock viktigt att systemet får stöd
eller kompletteras av en utvecklad myndighetsstyrning via andra styrformer. Nedan sammanfattas analysen av hur myndighetsstyrningen mot de transportpolitiska målen kan utvecklas. En
fördjupning redovisas i (Trafikanalys 2017b).

Beakta styrningskontexten i dess helhet
Det är viktigt att förstå hur enskilda styrformer villkoras av och samspelar med det aktuella
sammanhanget. Det spelar exempelvis roll om målen som sätts rimmar väl med redan delade
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värderingar, gällande normer och regler eller om målen kanske upplevs hamna i direkt konflikt
med annan styrning. Om styrformer tillkommer med avsikt att faktiskt styra verksamheter i en
viss riktning (en annan vanlig avsikt kan vara att uppvisa handlingskraft och nå politiska
signalvärden), är det angeläget att fråga sig vilken ytterligare styrning som finns i den aktuella
kontexten och hur den styrform det finns önskemål om att lägga till (eller dra ifrån) kommer att
påverka styrningen som helhet.
Lägger vi till nya mål eller resultatmätningar betyder inte det att övrig styrning försvinner. Det är
också vanligt att tänka alltför snävt kring styrningskontexten, det vill säga att se till den egna
styrningen av myndigheten, utan att beakta att myndigheten kan ha en lång rad mål på andra
politikområden, liksom olika typer av krav och regler att förhålla sig till. I våra workshops 19 med
myndigheterna pekade deltagare på att olika departements initiativ på andra områden, som
sysselsättning, bostadsbyggande och säkerhet, upplevs som högre prioriterade och därför tar
utrymme från arbetet med att nå de transportpolitiska målen. Detta är ett exempel på vad som
inom forskningen beskrivs som en undanträngningseffekt, det vill säga att nya arbetsuppgifter
och sakområden som tillförs riskerar att ta uppmärksamhet från kärnverksamheten och andra till
detta relaterade uppdrag. Blir det alltför många mål på olika politikområden kan det sammantaget ta mycket tid från kärnverksamheten och riskera att lägga tyngre fokus vid att visa resultat
än vid att åstadkomma dem i praktiken.

En mer tillitsbaserad styrning som främjar innovation
Regeringen har uttryckt att den önskar se en effektivare, mer tillitsbaserad och mindre administrativt belastande styrning. På transportområdet, där utmaningarna kopplat till digitalisering,
automatisering och fossilfrihet förutsätter nytänkande, är goda förutsättningar för innovationer
särskilt viktigt. Mål- och resultatstyrning kan begränsa människors benägenhet till spontanitet,
kreativitet och innovation, särskilt om fokus riktas mot alltför snäva och detaljerade mål.
Styrformen riskerar således att belöna dem som inte tänker utanför boxen, samtidigt som det ju
är långt ifrån säkert att de som aldrig avviker från planen är de mest framgångsrika.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att regeringens ambitioner om tillitsbaserad styrning
och innovativt tänkande går hand i hand – båda förutsätter förtroende mellan Regeringskansliet
och myndigheterna, liksom att styrningen inte är alltför detaljerad.
Det innebär att Regeringskansliet har behov av ett system för att inhämta kunskap om tillstånd
och utveckling av systemets viktigaste aspekter, exempelvis genom en strukturerade
måluppföljning. Men det handlar också om hur kontakterna sker med myndigheterna.
För att styrningen ska fungera väl i sin helhet behöver den formella styrningen stärkas genom
informell dialog (avseende frågor som regeringen kan besluta om enligt 11 kap 6§ RF), det vill
säga genom förtydliganden och tolkningar vid möten och olika typer av samtal. När det fungerar
bra finns en lyhördhet från båda sidor där både Regeringskansliet och myndigheten förstår sina
roller, kan tolka signalerna och agera inom ramen för både de formella regler och de informella
normer som reglerar förhållandet mellan Regeringskansliet och myndigheterna.
Vid workshopen med Regeringskansliet framhölls att informella kontakter inte utgör styrning,
samtidigt som myndigheterna menade att informella kontakter av olika slag har en stark
19

Trafikanalys har inom ramen för detta uppdrag genomfört sex workshops med transportmyndigheter, statliga
bolag och Regeringskansliet. Deltagarna har bestått av ett brett urval tjänstemän från centrala funktioner på
myndigheterna, med representanter för såväl staber, strategiska funktioner och/eller ledningsgrupper, som för
olika avdelningar inom myndigheternas kärnverksamhet. Det bör dock betonas att det inte är myndigheternas formella ståndpunkt som skildrats, utan hur medarbetare i olika delar av verksamheten upplever att regeringens
styrning fungerar.
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påverkan på verksamheten, det vill säga de uppfattas som styrande. Avsändaren beslutar inte
vad som är styrning, utan det gör mottagaren. Det innebär att Regeringskansliet måste se och
förstå hur mottagarna, dvs. myndigheter och bolag, reagerar.
Samtidigt framkom att de informella kontakterna ibland upplevs som problematiska. På flera av
myndigheternas workshops, och även på workshopen med Regeringskansliet framkom även att
den formella styrningen och den information som lämnas genom informella kontakter behöver
samordnas bättre i Regeringskansliet.
För att skapa en styrning som fungerar väl i sin helhet är det viktigt att minimera avståndet mellan departement och myndigheter, liksom mellan myndighetsledningar och tjänstemän
(Niemann 2016). Exempelvis har det betydelse hur ofta och på vilket sätt myndighetsledningar
och departementsledningar träffar varandra, liksom att arbetssätten inte är alltför formaliserade
och detaljstyrda (även om sakpolitiken ofta behöver vara beslutad och detaljerad).
Eftersom kunskapen om normsystemet främst är erfarenhetsbaserad är det viktigt att det finns
”RK-kunskap” i myndigheterna, inte enbart i ledningen utan på olika nivåer. För att en
myndighet ska kunna tolka och förstå sitt uppdrag utifrån de transportpolitiska målen krävs
kunskap om och erfarenhet från statsförvaltningen, och gärna från Regeringskansliet.
•

Se över hur styrkedjan regeringen – myndighetens styrelse – generaldirektören –
ledningen fungerar.

•

Inför tätare dialogmöten med myndigheterna, och gärna med fler myndigheter
samtidigt. Överväg om skriftliga minnesanteckningar bör föras vid vissa möten.

•

Beakta mål och prioriteringar vid tillsättning av generaldirektör och styrelse för att
säkerställa att ledningen sammantaget har en bred förståelse om uppdrag och roller i
statsförvaltningen. Rekryteringen kan då stödja en väl fungerande mål- och
resultatstyrning.

Fler målkonflikter bör avgöras inom Regeringskansliet
Flera myndigheter och även tjänstemän i Regeringskansliet uppfattar att styrningen inte är helt
enhetlig inom olika delar av Regeringskansliet. Bättre samordning av styrningen mellan olika
avdelningar på Näringsdepartementet, liksom mellan olika departement efterfrågas.
Myndigheterna upplever också att många målkonflikter inte avgörs inom Regeringskansliet,
utan bakas in i uppdrag och delegeras till myndigheterna. Samtidigt är Regeringskansliet en
organisation som har en utvecklad process för hur målkonflikter ska avgöras. Vissa myndigheter
löser avsaknaden av prioritering i målkonflikter från Regeringskansliets sida med att själva ta ett
större grepp och ett större ansvar. Myndigheterna står därmed inför utmaningen att själva välja
vad de vill prioritera. Andra myndigheter blir osäkra kring sin roll och sin uppgift och har då
lättare att styras av tydliga signaler från andra aktörer, exempelvis inom näringslivet. I andra
myndigheter blir det istället ekonomisk avgiftsfinansiering som upplevs som styrande.
Regeringskansliet kan inte avgöra målkonflikter i samtliga ärenden och på alla nivåer, men
myndigheterna beskriver att de behöver mer vägledning kring hur de olika dimensionerna av
målen ska integreras och hur avvägningar ska göras.
Några sätt att förbättra styrningen som vi vill föreslå är:
•

Eftersträva att avgöra fler målkonflikter inom Regeringskansliet. Ge därefter
myndigheterna uppdrag och ansvar i instruktioner.
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•

Säkerställ att Regeringskansliets informella dialog ligger i linje med den formella
styrningen. Det kan exempelvis ske genom att regeringen tillsätter en arbetsgrupp för
att se över hur Regeringskansliets organisation och arbetssätt bättre kan stödja en
sammanhållen styrning. Det kan också ske genom att Regeringskansliet kompletterar
det befintliga stödet för styrning av myndigheter med gemensamma principer för
styrning av samverkan.

Tydliggör ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
(Styrutredningen 2007) konstaterade att övergripande mål inte lämpar sig för den konkreta
myndighetsstyrningen. En central del av arbetet inom Regeringskansliet måste vara att ”göra
analyser av hur de övergripande målen kan översättas till uppdrag till myndigheterna”.
På transportområdet har samtliga myndigheter i sin respektive instruktion att verka för att de
transportpolitiska målen nås. Om alla myndigheter får samma mål vet myndigheterna inte vem
som ansvarar. Transportmyndigheterna har också påpekat att de i avsaknad av sektorsuppdrag
upplever det än viktigare att ”tydliggöra vad myndigheterna ska göra kontra helheten”. En sådan
styrning ställer således stora krav på regeringen att organisera arbetet genom dels
arbetsdelning, dels samordning. Det är således viktigt att fördela ansvaret och klargöra vem
som ska göra vad. Ansvarsfördelning är också ett sätt att tydliggöra prioriteringar.
Om ansvarsfördelningen upplevs som otydlig finns det risk för suboptimering. Denna kan ta sig
uttryck dels i dubbelarbete om flera myndigheter försöker göra samma sak, dels i att vissa
frågor lämnas därhän och faller mellan stolarna. Detta kan förklaras av att otydlig ansvarsfördelning lätt kan resultera i att varje myndighet väljer att göra det den är bra på, medan områden
som ingen känner ett ansvar för – och ingen pekas ut som ansvarig för – lämnas därhän. Sammantaget kan detta leda till uppdragsglidning, där allt ljus riktas mot några mål, och dubbelarbete, samtidigt som ingen tar sig an mer svårhanterade utmaningar (utträngning). Det är
därför viktigt att regeringen ser till helheten och fördelar ansvaret så att de frågor som behöver
hanteras blir omhändertagna så att dubbelarbete undviks.
Några sätt att förbättra styrningen kan vara:
•

Samordna arbetet med transportmyndigheternas instruktioner i Regeringskansliet, så
att ett helhetsgrepp kan tas avseende arbetsdelning och samordning mellan
myndigheterna.

•

Tydliggör i myndigheternas instruktioner vilket ansvar respektive myndighet har för
arbetet med att nå de transportpolitiska målen. Fördela arbetet (och ansvaret) mellan
transportmyndigheterna tydligare genom att klargöra vilken myndighet som förväntas
leda arbetet med olika delar av målen. 20

•

Överväg att lämplig myndighet ges samhällsuppdrag för fler områden och fler
trafikslag, men tillse även att uppdragen inte leder till suboptimering av ett avgränsat
målområde eller dubbelarbete på andra myndigheter, eller till andra oönskade effekter
som sektorsansvaret medförde.

Eftersom myndigheternas uppgifter preciseras på flera olika sätt: i instruktionen, i regleringsbrevet, i specifika regeringsuppdrag och genom mål och målpreciseringar är det även viktigt att
20

Två exempel på detta skulle kunna vara att peka ut Trafikverket som huvudansvarig för att åstadkomma en
landskapsanpassad infrastruktur med ett mål om att exempelvis minst 50 procent av ett uppskattat åtgärdsbehov
är genomfört till 2030. Ett annat är att Trafikverket, i enlighet med förslaget från Myndigheten för delaktighet, får
ett utpekat övergripande samordningsansvar för genomförande av åtgärder som gäller tillgänglighet till och i
kollektivtrafiken.
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dessa dels är i linje med varandra, dels att myndigheten har möjlighet att föra en dialog med
regeringen om det samlade uppdraget, vad myndigheten förväntas åstadkomma och hur olika
uppgifter ska prioriteras (Statskontoret 2016b).
För att skapa tydlighet skulle det därför kunna vara bra att ensa i styrningen (reducera viss
formell styrning), bli mer precis i styrningen (utan att detaljstyra) och stärka den styrning som
fungerar (det vill säga som myndigheterna menar påverkar verksamheten i stor utsträckning).
(Styrutredningen 2007) föreslog att instruktionen skulle vara det centrala dokumentet för regeringens styrning av myndigheterna och att regleringsbreven främst skulle ange de finansiella
villkoren för respektive myndighet. Argumentet var bland annat att minska ”ryckigheten” i
styrningen. regeringen har sedan kraftigt reducerat verksamhetsuppdragen i transportmyndigheternas regleringsbrev. Samtidigt har framför allt Trafikverket istället kommit att få många
särskilda regeringsuppdrag, som skapar samma ryckighet som Styrutredningen ville minska. De
många nya styrsignalerna som kommer via dessa uppdrag – löpande under året och ibland med
liten förvarning kan vara svårt för myndigheterna att hantera, och försvårar för myndigheterna
att bedriva ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete (Statskontoret 2016a).
Vid flera workshops framkom även önskemål om att tydliggöra omfattning och ansvar i regeringsuppdrag där flera myndigheter ska samverka eller bidra, att nämna kopplingen till målen i
uppdragen och om att Regeringskansliet ska definiera behov av uppdrag utifrån myndigheternas uppnådda resultat.
Några sätt att förbättra styrningen kan vara:
•

Använd de styrinstrument som myndigheterna upplever sig styras av för att styra,
exempelvis instruktion, regleringsbrev och informella kontakter och använd den
informella dialogen för att tydliggöra den formella målstyrningen.

•

Inkludera regeringsuppdrag som gäller tills vidare (exempelvis regeringsuppdraget om
att leda arbetet med trafiksäkerhet på vägområdet) i myndighetens instruktion.

•

Sträva efter att tydliggöra i varje regeringsuppdrag på vilket sätt det bidrar till att de
transportpolitiska målen nås, samt sträva efter att tydliggöra respektive myndighets
ansvar i uppdrag där flera myndigheter ska samverka eller då en myndighet ska bidra i
en annan myndighets uppdrag.

Återrapportering och återkoppling
Återrapporteringen behöver begränsas så att den rapportering som behövs blir beställd, medan
sådan rapportering som begärs in på flera olika sätt och vid fler tillfällen än nödvändigt avskaffas. Därtill krävs mer återkoppling, och främst mer positiv återkoppling till transportmyndigheterna.
Några sätt att förbättra styrningen kan vara:
•

Använd den årliga samlade uppföljningen av de transportpolitiska målen som ett
underlag för återkoppling till myndigheterna. Inför resultatkonferenser med en ambition
om lärande kopplade till måluppföljningen, där såväl olika myndigheters bidrag som
regeringens åtgärder kan lyftas fram.

•

Se över om myndigheternas återrapporteringskrav kan minska. Ta bort krav som berör
redovisning kopplad till leveranskvaliteter, vilket bör betraktas som myndigheternas
interna verksamhetsstyrning. De transportpolitiska prioriteringar och indikatorer för
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uppföljning som vi föreslagit i denna rapport kan fungera som ramar för en
återrapportering som kopplar direkt till den transportpolitiska målstrukturen
•

Stärk återkopplingen genom att tala om för myndigheterna i budgetpropositionen, i
dialoger och i samband med andra kontakter vad myndigheten gör bra och vad som
kan förbättras.

•

Inkludera de transportpolitiska målen på dagordningen för dialogerna och relatera
övriga punkter på dagordningarna för dialogerna med myndigheterna till de transportpolitiska målen och beakta resultatet utifrån de transportpolitiska målen.

4.5

Inspel till uppdraget

Under arbetet med uppdraget har Trafikanalys fört en dialog i första hand med de andra
transportmyndigheterna, men också haft samråd med andra myndigheter och aktörer inom
transportområdet. Några har också lämnat inspel till Trafikanalys, antingen vid de dialogtillfällen
och workshops som vi genomfört, eller som skriftliga inspel till myndigheten. Det finns önskemål
från många aktörer att regeringen ska anta skarpa etappmål på en rad olika områden. Vi vill
med våra förslag peka på andra möjligheter att säkerställa en utveckling i riktning mot de
transportpolitiska målen. I detta avsnitt redogör vi kortfattat för några av de viktigaste inspel vi
fått samt hur vi hanterat dessa.

Etappmålet för trafiksäkerhet på väg
Från Trafikverket har det vid samråd och seminarier framförts att det preliminära förslag till
etappmål för trafiksäkerhet på väg som vi föreslår innebär en kraftig ambitionssänkning jämfört
med tidigare etappmål, och i jämförelse till den etappmålsöversyn med förslag till nya mål som
Trafikverket och Transportstyrelsen nyligen presenterat (Lindberg, Strandroth et al. 2016). Vi
argumenterar för ett tidigare basår (se avsnitt 3.4) och menar att vårt preliminära förslag ändå
innebär en avsevärd ambitionshöjning i jämförelse med den utvecklingstakt som vi sett under de
senaste åren. Trafikanalys avser att fortsätta analysera vad som är en lämplig etappmålsnivå
för år 2030 fram till den 31 maj då regeringsuppdraget avseende trafiksäkerhet slutredovisas.

Landskapsanpassad infrastruktur
Trafikverket och Naturvårdsverket har inkommit med synpunkten att ett etappmål för landskapsanpassad infrastruktur behövs i transportpolitiken 21. Vi delar uppfattningen att det är en fråga av
avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, och av den anledningen
föreslår vi att måtten för landskapsanpassning ska vara nyckelmått i måluppföljningen och
därigenom få tung påverkan på bedömningen av målens uppfyllnad. Trafikverket förvaltar det
statliga väg- och järnvägsnätet, och samordnar planeringen för infrastrukturens utveckling. De
har därmed ett tydligt ansvar och rådighet för genomförandet av de åtgärder som bedöms
nödvändiga. Vi tror därför att ett etappmål för lanskapsanpassad infrastruktur med fördel kan
skrivas in i Trafikverkets instruktion, och att det kommer att ha en större styreffekt där än som
ett allmänt formulerat etappmål för transportsystemet.

21
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Stadstrafikmål
Från Naturvårdsverket, Trafikverket och den myndighetsgemensamma arbetsgruppen för
SOFT-uppdraget under Energimyndighetens ledning har förslaget om ett stadstrafikmål
framförts 22. Det finns även ett förslag med likande innehåll i Miljömålsberedningens betänkande
(SOU 2016:47 2016). Förslaget går ut på att formulera ett mål för att den förväntade ökningen
av persontransportarbetet i städer ska kunna utföras med kollektivtrafik, gång och cykel. Vi
anser att det inte är ett mål i sig, utan ett lämpligt tema för en åtgärdsstrategi. En sådan
utveckling av stadstrafiken kan bidra till alla de prioriteringar med etappmål som vi föreslagit,
genom förbättrad tillgänglighet, minskat buller och minskade luftföroreningar, ökad hälsa och
minskade utsläpp av växthusgaser. Vi anser att regeringen bör ge Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten ett uppdrag att formulera en åtgärdsstrategi
för stadstrafikens utveckling, och att den strategin bör resultera i åtgärder inom bland annat
infrastrukturplaneringen och stadsmiljöavtalen.

Prioriterade grupper
Vid några samråd och vid den öppna workshopen på Transportforum framfördes frågor om hur
tillgängligheten för särskilt prioriterade grupper beaktas i Trafikanalys förslag. Frågorna har
mest rört de teman som tidigare betonats med särskilda preciseringar, till exempel jämställdhet
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi menar att funktionsmålets
formulering om att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet är tillräckligt stark och tydlig i sig.
Det finns även mål för bland annat jämställdhetspolitiken och funktionshinderpolitiken, som inte
behöver ”dubbleras” i transportpolitiken, men däremot beaktas i uppföljningen. I vårt förslag till
ny struktur för den transportpolitiska måluppföljningen beaktas perspektiven genom att det finns
nyckelmått för prioriterade grupper under indikatorn Användbarhet för alla i transportsystemet.
Den indikatorn är i sin tur en nyckelindikator för funktionsmålet, så funktionsmålet kan aldrig
anses utvecklas mot måluppfyllelse om inte tillgängligheten förbättras för de prioriterade
grupperna.

22
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Bilaga 2: Mått för alla indikatorer
I denna bilaga visas mått för samtliga indikatorer. Med ”utvecklingsbehov” avses att måttet inte är färdigt att användas ännu. Utvecklingen kan i vissa fall
göras av Trafikanalys, i andra fall pågår ett utvecklingsarbete inom en annan myndighet. I några fall behöver utveckling göras i samverkan mellan flera
myndigheter. Förkortningen SOS visar att statistiken idag ingår i Sveriges officiella statistik, hos Trafikanalys eller annan statistikansvarig myndighet.
I tabellen markeras nyckelmått med en nyckel.
Nyckelmått är mått som vi anser fångar de viktigaste aspekterna av en indikator och som dessutom är
av tillräckligt god kvalitet, eller som bedöms kommer bli av tillräckligt god kvalitet efter utvecklingsarbete. Nyckelmått kan även vara under utveckling.
Nyckelmåtten används när måtten sammanvägs för indikatorn, såtillvida att indikatorn inte kan anses ha utvecklats mera positivt än det nyckelmått som
har gått sämst (se diskussion i avsnitt 2.3). Mått som fångar mer av en bakgrundsbeskrivning snarare än systemets prestationer, är inte lämpligt som
nyckelmått. Exempel på detta är Transportbranschens ekonomi (inom indikator 3.7 Hållbara villkor) och Distanshandelns omsättning (inom indikator 3.9
Tillgänglighet utan transporter).

Mått

Enhet

Beskrivning

Utvecklingsbehov

Källa

1: Samhällsekonomisk effektivitet
Projekt i Nationell plan som
har en beräknad positiv
nettonuvärdeskvot

Andel i procent

Avser projekt som inletts under året.

Ja

Trafikverket

Internalisering

Andel (procent) samt kronor

Anges både som internaliseringsgrad och som
återstående icke internaliserad kostnad för olika
transport- och trafikslag.

Nej

Trafikanalys

2: Transportsystemets standard och tillförlitlighet
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Nyckelmått

Varaktighet i totalstopp i
vägnätet

Fordonstimmar för person- och
lastbilstransporter

Punktlighet på järnväg

Andel gods- respektive persontåg
som ankommer i tid (STM(5)) till
slutstation
Förlängd restid till följd av sent
ankomna persontåg till slutstation
Samband mellan utbuden
beskrivs och beräknas med en
korrelationskoefficient
Fysisk infrastruktur per trafikslag
Transportbranschens nöjdhet
(väg respektive järnväg)

Restidsvariation för persontåg
Personbilstäthet och
kollektivtrafiktäthet
Infrastrukturbestånd
Nöjda kunder

Nöjda kunder

23

Kan redovisas med geografisk upplösning vid önskemål

Beräknas per kommun men redovisas per
Tillväxtanalys kommungruppsindelning

Redovisas per godstransportköpare, godstransportörer
respektive trafikhuvudmän för kollektivtrafik

Nej

Trafikverket

Nej

Trafikanalys (SOS)

Nej

Trafikanalys (SOS)

Nej

Trafikanalys (SOS) / Samtrafiken

Ja
Nej

Trafikanalys
Trafikverket

Företagares upplevelse av
vägnät, järnväg- och
flygförbindelser i kommunen
3: Geografisk tillgänglighet – Persontransporter

Redovisas per kommungruppsnivå

Nej

Svenskt Näringsliv

Kommuner vars befolkning
har god respektive
acceptabel lokal och regional
tillgänglighet enligt 8
kriterier 23

Redovisas per Tillväxtanalys kommungruppsindelning

Ja. Krävs för
kriterium 4
och 5.
Beräkningar
för kollektivtrafik (7 & 8)
kräver
modellverktyget
Tracc. (tidskrävande)

Samtrafiken
SCB
Basemap (för konvertering av data)

1. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
1 000 meter från en
livsmedelsbutik
2. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
1 000 meter från en
grundskola
3. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
1 000 meter från en
vårdcentral
4. Andel befolkning som bor
inom 1 000 meter från en
arbetsplats
5. Andelen arbetsplatser som
trafikeras med kollektivtrafik

Andel befolkning som överstiger nivåer klassificerade som acceptabel respektive god tillgänglighet
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Tillgänglighet till
befolkningskoncentrationer
Kommuner vars befolkning
har god respektive
acceptabel interregional
tillgänglighet enligt
Trafikverkets 8 kriterier

Internationell tillgänglighet
med flyg 24
Internationell tillgänglighet
med tåg och färja
Beräknad tillgänglighet

6. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom 5
respektive 10 min promenad
från en busshållplats (som
trafikeras mellan 06-09)
7. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
20 respektive 30 min
bilresa/kollektivtrafik till en
järnvägsstation
8. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
20 respektive 60 min
bilresa/kollektivtrafik till en
flygplats
Andel befolkning som når tätorter
av olika storlek med bil inom 45
minuter.
1.
Till Stockholm
2.
Från Stockholm
3.
Internationella resor
4.
Storstäder
5.
Region- eller
universitetssjukhus
6.
Universitets- och
högskoleorter
7.
Andra större städer
8.
Besöksnäring
Tillgänglighet och åtkomlighet 25,
per flygplats

Nej

Tillväxtverket

För en beskrivning av kriterierna, se (Trafikverket
2016b)

Nej

Trafikverket

Beräknas av Transportstyrelsen

Nej

Transportstyrelsen

Ja

Trafikanalys och Trafikverket

Ja

Samarbete med Trafikverket krävs. För
att Trafikanalys ska kunna beräkna en

Antal avgångar till/från Sverige
Beräknas och redovisas som
logsumma totalt samt per:

Metodbeskrivning ges i (Berglund, Almström et al.
2017)
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Möjligen skulle det kunna räcka med Trafikverkets kriterium för internationell tillgänglighet
Åtkomlighet definieras som hur länge en person från exempelvis Umeå i genomsnitt kan vistas på annan ort genom att ta första flyget på morgonen ut från Umeå och åka hem med
sista flyget. Tillgänglighet definieras som hur länge personer från andra orter kan besöka Umeå under dagen med första flyget dit och sista flyget därifrån.
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•
•
•

del av måtten krävs leveranser av
underlagsdata, ex uppdaterad
information från Trafikverkets modell
Sampers säkerställs.

Resärende
Färdmedel
Personliga karaktäristika
(inkomst, kön etc.)
4: Tillgänglighet till arbete och skola
Tillgänglighet till grundskola

Tillgänglighet till gymnasium

Andel av befolkning (7-15 år) som
har högst 10 respektive 20
minuters promenad till närmsta
grundskola
Andel av befolkning (7-15 år) som
har högst 10 respektive 20
minuters restid med kollektivtrafik
till närmsta grundskola

Andel befolkning som överstiger nivåer klassificerade
som acceptabel respektive god tillgänglighet

Andel av befolkningen (16-19 år)
som har högst 10 respektive 20
minuters promenad till närmsta
gymnasium
Andel av befolkningen (16-19 år)
som har högst 10 respektive 20
minuters restid med kollektivtrafik
till närmsta gymnasium

Andel befolkning som överstiger nivåer klassificerade
som acceptabel respektive god tillgänglighet

Antal lokala
arbetsmarknadsregioner
Tillgänglighet till arbetsställen

Överlappande funktionella
arbetsmarknadsregioner

Skolverket
SCB

Ja.
Tidskrävande
beräkningar i
Tracc

Skolverket
SCB
Basemap

Ja.

Geokodat data för gymnasieskolor krävs
från Skolverket
SCB

Kan redovisas per kön
Andel av befolkningen (20-64 år)
på kommungruppsnivå som når
arbetsplatser med bil inom 30
respektive 45 minuters restid
Andel av befolkningen (20-64 år)
på kommungruppsnivå som når
arbetsplatser med kollektivtrafik
inom 30 respektive 45 minuters
restid
Grad av överlappning

Ja

(Susanna Heldt Cassel, Johan Håkansson et al. ,
Håkansson, Isacsson et al. 2013)
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Ja.
Tidskrävande
Traccberäkningar

Geokodat data för gymnasieskolor krävs
från Skolverket
SCB

Nej

SCB

Ja.

SCB för Inköp av data ur
företagsregistret

Ja.
Tidskrävande
beräkningar i
Tracc

SCB för inköp av data ur företagsregistret

Ja

Basemap

Beräknad tillgänglighet

Beräknad logsumma för
reseärende arbete/skola per olika
indelningar

Metodbeskrivning ges i (Berglund, Almström et al.
2017)

Ja

Samarbete med Trafikverket krävs. För
att Trafikanalys ska kunna beräkna en
del av måtten krävs leveranser av
underlagsdata, t.ex. uppdaterad
information från Trafikverkets modell
Sampers.

1. Körtid från kommunmittpunkt till närmsta terminal
viktat efter terminalens ekonomiska omsättning. Det
innebär ett större ”motstånd” att nå mindre terminaler
än större vilket gynnar kommuner med stora terminaler
lokaliserade nära kommuntyngdpunkten för
logistikintensiv verksamhet.

Ja. Kräver
framförallt
utveckling av
metoden för
att lokalisera
terminaler.

Trafikverket och SCB

Nej

World Economic Forum

5: Tillgänglighet – Godstransporter
Tillgänglighet till terminal

Index av tre beräkningar:
1. Terminalnärhet
2. Terminalpotential
3. Kombipotential

2. Det sammanlaga värdet (av terminalernas
ekonomiska omsättning) som uppnås inom 60 minuters
körtid från kommuntyngdpunkten för logistikintensiv
verksamhet.
3. Det sammanlagda värdet av järnvägs/kombiterminalernas vikt (viktade enligt en samlad
bedömning) som nås inom 60 minuters körtid från
kommuntyngdpunkten för logistikintensiv verksamhet
.
GCI (Global Competitiveness
Index)

Betyg avseende
•
Väg
•
Järnväg
•
Hamn
•
Flygplatser

Målgruppen är landets företagsledare. Frågorna
besvaras på en skala från 1 till 7 där 1 är sämst och 7
högst. Undersökningarna utförs av partnerinstitut i
respektive land. Partnerinstituten är i regel institutioner
vid något av landets universitet, oberoende
forskningsinstitut eller företagsorganisationer.
Detaljerade riktlinjer styr intervjuförfarandet.
Detta mått kan vid önskemål om en geografisk
nedbrytning i Sverige kompletteras med information
från Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat
om företagares upplevelse av vägnät, järnvägs- och
flygförbindelser i kommunen.
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LPI (Logistics Performance
Index)

Generaliserad
transportkostnad

Betyg avseende
•
Totalt
•
Infrastruktur
•
Logistikkvalitet och
kompetens
•
Punktlighet
•
Tull
•
Internationell handel
•
Spårbarhet
Transport- och
logistikkostnadsindex

Betyg 1-5

Nej

Världsbanken

Redovisas per kommun för aggregerade varuslag.
Metodbeskrivning ges i (Westin 2017)

Ja

Samarbete med Trafikverket krävs. För
att Trafikanalys ska kunna beräkna en
del av måtten krävs leveranser av
underlagsdata, t.ex. uppdaterad
information från Trafikverkets modell
Samgods.

Nej

SCB (SOS)

Nej

Trafikanalys

Nej

Trafikanalys

Nej

SCB (SOS) och SPBI

Nej

Motormännen

Ja

SCB m.fl.

Ja

ARN

Nej

Trafikanalys (SOS)

6: Transporternas ekonomiska överkomlighet
Priser för transporttjänster
enligt KPI
Pris för upphandlad
kollektivtrafik
Resenärskostnad i
upphandlad kollektivtrafik

Pris att resa med upphandlad
kollektivtrafik med olika slags
biljetter och resekort
T.ex. per resa och per rest km
med upphandlad kollektivtrafik

Priser för olika slags bränslen
Kostnad för att köra egen bil
Priser för
godstransporttjänster
Överklaganden som avgjorts i
ARN
Antal körkortsinnehavare

Kronor per mil, finns för bensin
och dieselbil
Behöver analysera potentiella källor
Antal och typer av överklaganden
som avgjorts i ARN
Per t.ex. åldersgrupp, kön och län
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7: Hållbara villkor
Transportbranschens
ekonomi
Innehavare av körkort för
buss och tung lastbil

En stor mängd uppgifter om
branschens anställda, ekonomi
etc. för olika delbranscher
Antal befintliga
körkortsinnehavare, nytillkomna
och snara pensionsavgångar

Nej

Trafikanalys

Kan beräknas per kön, ålder och boendelän till exempel

Ja

Trafikanalys / Transportstyrelsen

Ja. Nya
resvaneundersökning
ar behövs
Ja. Nya
resvaneundersökning
ar behövs
Ja. Nya
resvaneundersökning
ar behövs
Ja

Trafikanalys

Ja

Vet ej

8: Fysiskt aktiva resor
Fysisk aktivitet

Andel barn respektive vuxna som
går eller cyklar mer än 60
respektive 30 minuter per dag

Källan har tidigare varit RVU. När en ny RVU är på
plats kommer måttet att användas.

DALY

Funktionsjusterade levnadsår för
fysiskt aktiva transporter (gång
och cykel)

Oklart hur ofta detta mått kommer att uppdateras

Stillasittande

Antal personer som sitter stilla i
20 minuter eller mer i bil eller i
kollektivtrafiken

Källan har tidigare varit RVU. När en ny RVU är på
plats kommer måttet att användas

Möjlighet till fysiskt aktiva
Längd cykel- och gångvägar
resor
Möjlighet till fysiskt aktiva
Möjligheten att ta med cykel på
resor
buss och tåg
9 Tillgänglighet utan transporter

Ofullständig källa. Källan täcker inte alla gång- och
cykelvägar.

Tillgång till digital infrastruktur

Andel hushåll med tillgång till
bredband om viss kvalitet, t.ex.
100 Mbit/s eller genomsnittlig
hastighet för bredband

För tätort/småort resp. övriga orter, per kommun och
län

Nej

Post- och telestyrelsen (PTS) och
Internetsstiftelsen i Sverige (IIS)

Digitala aktiviteter på nätet

Andel av befolkningen som
arbetar hemifrån och som handlar
varor över nätet
Kronor

Vissa uppgifter per län, per kön och per åldersgrupp

Nej

Arbetsmiljöverket / IIS

Nej

PostNord, Svensk Digital handel och HUI
Research

Distanshandelns omsättning
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Trafikverket

Trafikanalys

Trafikverket (NVDB)

10: Energieffektivitet

Energiintensitet
persontransportarbete

kWh/pkm

Uppdelat i vägtrafik, bantrafik och luftfart

Nej

Trafikanalys, Trafikverket,
Transportstyrelsen

Energiintensitet
godstransportarbete

kWh/tonkm

Uppdelat i vägtrafik, bantrafik och luftfart

Nej

Genomsnittlig
bränsleförbrukning /
energianvändning för
nyregistrerade personbilar

Liter per 10 km, kWh per 10 km

Nyregistrerade personbilar
fördelade efter drivmedel

Procent per drivmedelstyp

Uppdelat i bensin, diesel, gas, elfordon och hybrider
samt laddhybrider

Nej

Andelar personbilar som
uppfyller miljöbilsdefinition
(per län)

Procent av antalet bilar i trafik vid
utgången av föregående år

Uppdelat på olika miljöbilsdefinitioner MB 2007 och MB
2013

Nej

Andelar av
persontransportarbetet per
trafikslag

Procent

Nej

Trafikanalys

Andelar av
godstransportarbetet per
trafikslag

Procent

Nej

Trafikanalys

Andelen kollektivtrafik av det
totala persontransportarbetet

Procent

Summerar kollektivtrafik i personkm för alla trafikslag

Nej

Trafikanalys

Andel (procent) av
trafikarbetet i kollektivtrafiken
med hållbara drivmedel

Procent

Andel (procent) av det totala antalet fordonskilometer i
kollektivtrafiken, som framförts med förnybara
drivmedel eller förnybar el

Nej

FRIDA-databasen

Detta baseras på de förslag på transportområdet som
föreslås av Myndigheten för delaktighet för att följa upp
funktionshinderspolitiken för ett jämlikt och hållbart
samhälle.

Ja

Myndigheten för delaktighet
Trafikverket

Ja (avseende
elfordon och
laddhybrider)

Trafikanalys

11: Användbarhet för alla i transportsystemet
Tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.

Utgår från bedömning av
myndigheten för delaktighet på
tre områden:
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Kvalitet i anropsstyrd
kollektivtrafik

1) Tillgängligheten på fordon,
bytespunkter och biljett- och
informationssystem har ökat.
2) Kunskapen om tillgänglighet i
kollektivtrafiken har ökat.
3) Färre resor med färdtjänsten
försenas eller uteblir.
Andel nöjda resenärer med
beställning och senaste resan
med färdtjänst och sjukresor

Nej

(Svensk Kollektivtrafik 2016) barometer
för anropsstyrd trafik (Anbaro)

Anpassning av stationer och
hållplatser i prioriterade nätet,
inkl. hur många som återstår.

Nej

Trafikverket

Regler för och förekomst av
ledsagning

Ja

Transportmyndigheterna

Under året genomförda
åtgärder riktade till barn och
äldre

Ja

Transportmyndigheterna

Mäns och kvinnors
resmönster

Fordons- och
körkortsinnehav, körsträckor

Mäns totala regionala resande
(km) per person relativt kvinnors

Redovisas per färdmedel

Nej

Mäns totala restid per person för
regionala resor relativt kvinnors
Antal personbilar i trafik med
fysiska ägare och dess
genomsnittliga körsträcka

Redovisas per reseärende

Nej

Trafikanalys (RVU)
Mått som specifikt avhandlar
arbetspendling redovisas i avsnitt 3.3)
Trafikanalys (RVU)

Redovisas per kön

Nej

Trafikanalys (SOS)

Redovisas per kön och åldersklass

Nej

Trafikanalys

Redovisas per statliga myndigheter (och bolag), RKM
och kommuner.

Ja

Myndigheternas årsredovisningar och
hemsidor

Körkortsinnehav (B)
Inflytande i beslutsprocessen.

Kan redovisas exempelvis per kommungrupp

Könsrepresentation i
ledningsgrupper, styrelser,
nämnder och liknande

Stillasittande per kön
Attityd till trafiksäkerhet och
trygghet

Se avsnitt 3.8
Skillnad mellan mäns och
kvinnors svarsandelar i
trafiksäkerhetsenkät

Redovisas per självrapporterat trafikantbeteende
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Nej

Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät

Objektiv trygghet

Subjektiv trygghet

Utsatthet i befolkningen (16-79
år) för olika typer av våldsbrott
(hot, personrån, misshandel och
sexualbrott) mot enskild person
som skett på allmän
kommunikation (exempelvis buss,
tåg eller station)
Andel av befolkningen som i olika
grad är oroliga för att vistas ute
sent på kvällen i sitt eget
bostadsområde.

Nej

Specialuttag ur BRÅ:s Nationella
trygghetsundersökning

En uppdelning per kön är möjlig.

Nej

BRÅ

Under utveckling av Trafikverket

Ja

Trafikverket

Nej

Trafikverket

Nej

SCB

Nej

SGU

Nej

Naturvårdsverket

Nej

Naturvårdsverket

12: Påverkan på naturmiljön
Landskapsanpassad
infrastruktur

Andel infrastruktur som är
landskapsanpassad enligt fyra
kriterier:
1. Säkra passagemöjligheter för
djur ska finnas
2. Ingen allvarlig bullerstörning
från trafik i ekologiskt viktiga
naturmiljöer
3. Undvika biotopförlust, sköta,
utveckla och tillföra artrika
infrastrukturmiljöer (alléer,
vägkanter, stationsmiljöer)
4. Bekämpa invasiva oönskade
arter

Landskapsanpassad
infrastruktur

Andel av det identifierade
åtgärdsbehovet (antal) som är
åtgärdat under ett år.
Andel yta som täcks av
transportinfrastruktur
Uttag av ballastmaterial för
vägändamål (ton)
Utsläpp av NOx från internationell
sjöfart (ton)
Utsläpp av SO2 från inrikes
internationell sjöfart (ton)

Direkta markintrång
Indirekta markintrång
Kväveoxid
Svaveldioxid
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Koppar

Utsläpp av koppar till luft (ton)

Mikroplaster

Halter av mikroplaster i vatten
som kommer från däck och
vägslitage
Oljeutsläpp
Antal observerade oljeutsläpp i
Östersjön
Undervattensbuller
Ljudtryck (sound pressure) 20
sekunders medelvärde för
frekvenserna 0-5 kHz samt 101000kHz
13: Påverkan på människors livsmiljö

Måttet utvecklas av Naturvårdsverket

Ljudkartor modelleras med hjälp av data från de ca 40
mätstationer som ger en bild över hur många områden i
Östersjön som överskrider gränsvärden.

Nej

Naturvårdsverket

Ja

IVL

Nej

HELCOM

Ja

BIAS

Nej

Trafikverket

Åtgärder för bullerutsatta

Antal personer av de mest
bullerutsatta från väg- och
tågtrafik som varit föremål för
åtgärder

Besvär av buller

Andel vuxna respektive barn som
minst en gång per vecka under
en tremånadersperiod kände sig
besvärade av trafikbuller (väg, tåg
och/eller flyg) i eller i närheten av
sin bostad

Detta mått uppdateras inte årligen och skulle passa i en
tematisk fördjupning. Uppdateras vart åttonde år.

Nej

Folkhälsomyndigheten (och Institutet för
miljömedicin KI)

Sömnstörda av buller

Andelen vuxna respektive barn
som minst en gång per vecka året
runt uppgivit att de har svårt att
somna eller blivit väckt av
trafikbuller (väg, tåg och/eller flyg)

Detta mått uppdateras inte årligen och skulle passa i en
tematisk fördjupning. Uppdateras vart åttonde år.

Nej

Folkhälsomyndigheten (och Institutet för
miljömedicin KI)

Bullerutsatta

Antal personer exponerade för
buller vid vägar, järnvägar och
flygplatser

Görs vart femte år (Naturvårdsverket 2017)

Nej

Trafikverket

Nej

Naturvårdsverket

(bullerkartläggning enligt
förordningen om
omgivningsbuller)
Partiklar PM2,5

Partiklar i urban bakgrund och i
gaturum (µg/m3 luft,
årsmedelvärden)
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Partiklar PM10

Partiklar i urban bakgrund och i
gaturum (µg/m3 luft,
årsmedelvärden)

Nej

Naturvårdsverket

Kvävedioxid

Kvävedioxid i luft i urban
bakgrund och i gaturum (µg/m3
luft, årsmedelvärden)

Nej

Naturvårdsverket

Kvävedioxid

Antal dygn då medelhalten var
högre än miljökvalitetsnormen

Nej

Naturvårdsverket

Besvär av bilavgaser

Andel vuxna respektive barn som
minst en gång per vecka under
en tremånadersperiod kände sig
besvärade av bilavgaser (väg, tåg
och/eller flyg) i eller i närheten av
sin bostad

Detta mått uppdateras bara vart åttonde år och skulle
passa i en tematisk fördjupning

Nej

Folkhälsomyndigheten (Institutet för
miljömedicin KI)

DALY

Funktionsjusterade levnadsår för
buller och luftföroreningar

Oklart hur ofta detta mått kommer att uppdateras

Nej

Trafikverket

Tätortsnära natur

Tillgänglig och ej tillgänglig
grönyta per tätortsinvånare

Nej

SCB

Nej

Naturvårdsverket (tidsserien), egna
preliminära beräkningar avseende senast
föregående år

Nej

Naturvårdsverket (tidsserien), egna
preliminära beräkningar avseende senast
föregående år

Nej

Energimyndigheten

14: Växthusgasutsläpp
Växthusgasutsläpp från
inrikes transporter

Miljoner ton CO2-ekvivalenter

Uppdelat på trafikslag

.
Växthusgasutsläpp från
utrikes sjö- och luftfart

Miljoner ton CO2-ekvivalenter

Andelen förnybar energi inom
transportsektorn

Procent

Beräknat enligt EG-direktiv vilket inkluderar
dubbelräkning av vissa typer av drivmedel som
producerats från avfall
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Leveranser av förnybara
drivmedel

Miljoner liter/1000 kubikmeter /
kWh

Uppdelat på drivmedel (etanol, förnybar diesel, förnybar
el, biogas). Särredovisning av förnybara bränslen till
bantrafik, luftfart och sjöfart.

Ja, delvis
avseende
leveranser av
el till vägtrafik

Energimyndigheten

Leveranser av bensin, diesel,
fordonsgas och flygbränslen
el för transportändamål
(totalt)

Miljoner liter/1000 kubikmeter,
kWh

Uppdelat efter drivmedelstyp och efter slutanvändning
(trafikslag)

Nej

Energimyndigheten / SPBI

Kvalitativa beskrivningar av fattade beslut, och i de fall
som det är känt, Sveriges ställningstaganden.

Ja

Regeringskansliets information

Redovisas för olika delgrupper som trafikantgrupper
resp. fallolyckor i vägtrafiken samt för
järnväg/spårväg/tunnelbana, yrkessjöfart/fritidsbåtar,
linjeflyg/allmänflyg

Nej

Trafikanalys (SOS) samt
Transportstyrelsen

Ja

Inget publiceras löpande idag

Vi vet ej idag
om dessa
händelser går
att använda

Transportstyrelsen

Beslut fattade inom ICAO och
IMO som går i riktning mot
minskade utsläpp från
internationell sjö- och luftfart
15: Omkomna och allvarligt skadade
Omkomna och allvarligt
skadade i transportsystemet

Antal omkomna och allvarligt
skadade personer i
transportsystemet totalt och i
dess delar

DALY för transportsystemet
totalt och dess delar
Luftfartsrelaterade händelser

Antal händelser rapporterade till
Transportstyrelsen, av olika typer
och utveckling över tid

För olika slags händelser
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Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och
utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi
ansvarar även för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer. Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm
samt kontor i Östersund.

Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
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Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 10
trafikanalys@trafa.se
www.trafa.se

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§52

Remiss - Förslag till översiktsplan Mullsjö
kommun
Diarienummer: RJL 2017/1173
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 godkänna föreliggande yttrande som svar till Mullsjö
kommun
 komplettera yttrandet med en text om vikten av en
cykelväg mellan Mullsjö och Habo
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Mullsjö kommun getts möjlighet att
yttra sig över rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-27
 Kungörelse förnyad utställning av översiktsplan, Mullsjö
kommun
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att yttrandet kompletteras med en text om vikten
av en cykelväg mellan Mullsjö och Habo.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV
2017-04-27

1(1)

RJL 2017/1173

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss av översiktplan 2017 Mullsjö
kommun
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö godkänner
 föreliggande yttrande som svar till Mullsjö kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Mullsjö kommun getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat ärende.

Information i ärendet
Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun har fattat beslut att låta ett förslag till
översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Mullsjö kommun
ställas ut under perioden 18 april-19 juni 2017. Efter genomgång av yttranden
inkomna under utställningen 2014 har ändringar i förslaget gjorts som motiverar
beslutet att genomföra en ny utställning. Syftet med översiktsplanen är att den ska
vara ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen
samt vägleda och förenkla för efterföljande planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning. Planen ska också användas som en överenskommelse mellan
staten och kommunen om de allmänna intressena som ska beaktas vid planering
och byggande.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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RJL 2017/1173

Mullsjö kommun

Remiss av översiktsplan 2017 Mullsjö
kommun
Region Jönköpings län (RJL) har av Mullsjö kommun getts möjlighet att yttra sig
över rubricerat ärende. RJL har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig i stora drag bakom ovan rubricerad
översiktsplan. Vi har dock synpunkter som framgår nedan.

Synpunkter på förslaget







Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

I översiktsplanen hänvisas till det regionala utvecklingsprogrammet (RUP)
från 2008 med sikte mot 2020 (sid 14). RJL anser att Mullsjö kommun
istället bör hänvisa till den senare regionala utvecklingsstrategin (RUS),
vilken fastställdes 2013 och siktar mot 2025. Den regionala
utvecklingsstrategin är under revidering.
Gällande tillväxt och utveckling anges att Mullsjö kommun ska utveckla
samverkan mellan kommunen, föreningar och kyrkan (sid 24). RJL vill
framhålla vikten av att även utveckla samverkan över kommungränser.
Gällande bostäder och bebyggelse (sid 28) vill RJL betona betydelsen av
att planera för blandad bebyggelse och flerbostadshus, särskilt mindre
lägenheter i hyresrättsform. Lägenheter är viktiga av flera skäl, bland
annat för att tillhandahålla bostäder till unga och nyanlända, samt för att
öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att ge äldre möjlighet att
flytta till ett mindre boende inom kommunen.
I Mullsjö kommuns översiktsplan är en av strategierna inom området
infrastruktur och kommunikationer (sid 33) att verka för en cykelväg
mellan Mullsjö och Sandhem. RJL anser att Mullsjö kommun likaså bör
överväga att verka för en cykelväg mellan Mullsjö och Habo. Avståndet är
ungefär lika långt och det potentiella antalet cyklister är sannolikt större
mellan Mullsjö och Habo.

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Rune Backlund
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§53

Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning, Habo
kommun
Diarienummer: RJL 2017/1215
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 godkänna föreliggande yttrande som svar till Habo
kommun.
 yttrandet kompletteras med att bostadsförsörjningen bör
samplaneras med befintlig och framtida kollektivtrafik.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Habo kommun getts möjlighet att
yttra sig över rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-27
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2020, Habo
kommun
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att yttrandet kompletteras med en text om att
bostadsförsörjningen i Habo kommun bör samplaneras med
befintlig och framtida kollektivtrafik.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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RJL 2017/1215

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss av riktlinjer för bostadsförsörjning
Habo kommun
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö godkänner
 föreliggande yttrande som svar till Habo kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Habo kommun getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat ärende.

Information i ärendet
Habo kommun har tagit fram ett förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning. Det
övergripande syftet med bostadsplaneringen är att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna arbeta med
bostadsförsörjningsfrågan behöver kommunen skapa sig en uppfattning om
bostadssituationen i kommunen för att sedan arbeta fram mål och åtgärder.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen bygger på analyser av det befintliga
bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehoven för särskilda
grupper och efterfrågan på bostäder.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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RJL 2017/1215

Habo kommun

Remiss av riktlinjer för bostadsförsörjning
Habo kommun
Region Jönköpings län (RJL) har av Habo kommun getts möjlighet att yttra sig
över rubricerat ärende. RJL har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig i stora drag bakom ovan rubricerade riktlinjer.
Vi har dock synpunkter som framgår nedan.

Synpunkter på förslaget





RJL vill betona betydelsen av att planera för blandad bebyggelse och
flerbostadshus, särskilt mindre lägenheter i hyresrättsform, vilket
omnämns på flertalet ställen i riktlinjerna. Lägenheter är viktiga av flera
skäl, bland annat för att tillhandahålla bostäder till unga och nyanlända,
samt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att ge äldre
möjlighet att flytta till ett mindre boende inom kommunen.
RJL vill framhålla vikt vid att Habo kommun beaktar kopplingen till
framtida kollektivtrafik i bostadsplaneringen.
RJL anser det även viktigt att Habo kommun beaktar skydd av
jordbruksmark.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för
trafik, infrastruktur och
miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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bostadsförsörjning
2017-2020
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Inledning

E

nligt FN:s grundläggande rättigheter,
artikel 25, har varje individ rätt till en
levnadsstandard som ska vara tillräcklig
för den egna familjens hälsa och välbefinnande. Det omfattar bl.a. rätten till en bostad. För
de allra flesta är bostaden en grundtrygghet
och en fast punkt runt vilken vårt vardagsliv
kretsar. Det är individens eget ansvar att hitta
en bostad och det kommunens ansvar att skapa
möjligheter för bostadsbyggande genom upprättande av detaljplaner och bostadsplanering.
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) står att varje kommun ska
ta fram riktlinjer för hur de ska planera för
kommunens bostadsförsörjning. Syftet med
planeringen är att skapa förutsättningar så
att alla i kommunen kan leva i goda bostäder.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Förändras
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst
innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå
uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys
av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar. Lag
(2013:866)

Syfte

Det övergripande syftet med bostadsplaneringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna
arbeta med bostadsförsörjningsfrågan behöver kommunen skapa sig en uppfattning om
bostadssituationen i kommunen för att sedan
arbeta fram mål och åtgärder. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen bygger på analyser av det
befintliga bostadsbeståndet, den demografiska
utvecklingen, bostadsbehoven för särskilda
grupper och efterfrågan på bostäder.

Organisation

Under arbetet med riktlinjerna har presidiet
i kommunstyrelsen, presidiet från byggnadsnämnden samt Vd:n för det kommunala
bolaget, Habo Kraft AB deltagit i möten och
diskussioner. Vidare har tjänstemän från planoch byggenheten samt cheferna från socialförvaltningen och tekniska förvaltningen deltagit.

Medverkande politiker:

Gunnar Pettersson (S), Kommunalråd
Hans Jarstig (KD), Kommunalråd
Thomas Werthén (M), Kommunalråd
Lars Davidsson (KD), Presidio i byggnadsnämnden
Chatarina Bülow (M), Presidio i byggnadsnämnden

Medverkande från kommunalt bolag:
Bengt Fransson, VD för Habo Kraft AB

Medverkande tjänstemän:

Mari-Helen Opdal, Planarkitekt
Johanna Schönberg, Planarkitekt (Projektledare)
Jessica Leremar, plan- och byggchef
Betty Svensson, chef för socialförvaltningen
Svante Modén, chef för tekniska förvaltningen
Jan Sundman, kommunchef
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Kommunala verktyg för bostadsförsörjning
Det är kommunernas ansvar att planlägga
mark- och vattenanvändningen inom sina geografiska gränser och se till att planläggningen
sker enligt Plan- och bygglagen. Kommunen
har planmonopol, vilket innebär att det bara
är kommunen som kan anta översiktsplaner,
detaljplaner, fördjupade översiktsplaner eller
tilläggsplaner. Bostadsproduktionen sker till
största delen av privata aktörer men även genom det kommunägda allmännyttigt bostadsbolaget.
Boverket har tagit fram olika verktyg som kommuner kan använda sig av för att arbeta med
bostadsförsörjningen. Ett sätt är att använda
ägardirektiven för att ge det kommunala bostadsföretaget i uppdrag att bygga bostäder. Ett
annat sätt är att kommunen köper in mark för
att få större möjligheter att påverka bostadsbyggandet. Nedan beskrivs de verktyg som
Boverket rekommenderar.

Markinnehav

Enligt Boverket är markinnehav ett betydelsefullt verktyg för kommunen för att kunna
bedriva en aktiv bostadspolitik. Flertalet kommuner använder sig av strategiska markförvärv
för att ha beredskap för framtida markanvisningar för bostadsbyggande. När kommunen
har rådighet över mark underlättar det ansvaret
för bostadsförsörjningen eftersom kommunen
kan vara med och påverka vilken typ av bostäder som byggs och vilken upplåtelseform som
bostäderna ska ha. Kommunen kan bygga bostäder genom det allmännyttiga bostadsbolaget
eller använda sig av markanvisningar och låta
privata intressenter bygga.

Markanvisning

På kommunalägd mark kan kommunen använda sig av markanvisningar som är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Den ger byggherren

ensamrätt att arbeta med ett bostadsprojekt på
mark som kommunen äger, under en viss tid
och enligt vissa villkor. Denna rätt ges som ett
markanvisningsavtal.
Av markanvisningsavtalet framgår alla kända
förutsättningar för projektets genomförande
och villkoren för försäljning/upplåtelse. Markanvisningsavtalet har väsentliga delar samma
innehåll som ett köpekontrakt. Förutsättningarna för projektet är relativt klara när det gäller
innehåll och storlek samt teknik och ekonomi.
En markanvisning för detaljplanerad mark ges
ofta under maximalt ett år och ger byggherren
tid att undersöka marknadsförutsättningar och
ekonomiska förutsättningar för projektet..
En markanvisning för ej detaljplanerad mark
ger byggherren möjlighet att utreda exploatering av området och förutsätter att marken
detaljplaneras under avtalstiden. I markanvisningsavtalet framgår vilka huvudprinciper som
ska gälla för planläggning och överlåtelse av
marken. Avtalet beskriver även i förekommande fall i vilket skede ett exploateringsavtal ska
ingås.

Allmännyttigt bostadsbolag

Kommunen har möjlighet att styra utbudet av
bostäder genom det kommunala bostadsbolaget. Syftet med bostadsbolaget är att främja
bostadsförsörjningen i kommunen vilket kan
göras genom att erbjuda ett varierat bostadsutbud med olika bostadstyper, upplåtelseformer och prisklasser som tillgodoser flera olika
gruppers bostadsbehov. Boverket skriver att
en kommun kan ge sitt kommunala bostadsföretag direktiv att det ska bidra till bostadsförsörjningen för olika grupper i samhället eller
bygga ett visst antal bostäder under en angiven
tidsperiod.
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Kommunala hyresgarantier

I dag kan det vara svårt att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet, trots att ett
hushåll har ekonomisk betalförmåga att klara
av en egen bostad. Kommunen har möjlighet
att stötta hushåll som har svårt att etablera sig
på bostadsmarknaden genom en kommunal
hyresgaranti. Det innebär ett borgensåtagande
för kommunen. Exempelvis kan den sökande
ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning men ändå ha en löpande inkomst
och ekonomi att klara en hyra.
Den kommunala hyresgarantin blir en extra
säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra
till att den som söker får ett eget hyreskontrakt
på en bostad. Kommuner som väljer att ställa
ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att
få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per garanti
om de uppfyller vissa krav. Det statliga bidraget
administreras av Boverket. Mer information
om kommunala hyresgarantier finns under
rubriken ”ansökan om bidrag”.

Kommunal bostadsförmedling

Enligt Boverket innebär en kommunal bostadsförmedling en serviceinstans där bostäder från
flera olika fastighetsägare förmedlas och där
kommunen beslutar vilka förmedlingsprinciper
som ska gälla. Kommunen ska anordna bostadsförmedling om det behövs med hänsyn
till situationen på bostadsmarknaden, enligt
bostadsförsörjningslagen. Kommuner kan
samarbeta och starta en gemensam bostadsförmedling med grannkommunerna. Det är tillåtet
att ta ut en köavgift, förutsatt att lägenheterna
förmedlas i turordning efter kötid.

Dialog med privata aktörer

Genom dialoger med privata fastighetsägare
och byggherrar kan kommunen ingå avtal för
att tillhandahålla bostäder som är avsedda för
socialförvaltningens verksamhet. Till exempel
genom blockförhyrning som innebär att socialförvaltningen står för förstahandskontraktet
och hyr i sin tur ut bostaden i andra hand. På
så vis får fastighetsägaren en hyresgaranti via
kommunen.
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Ansökan om bidrag

Stöd till bostäder för äldre
Kommuner kan söka bidrag för ny- eller
ombyggnation av särskilda boendeformer för
äldre. Det gäller även hyresrätter för äldre på
den ordinarie bostadsmarknaden samt för
anpassning av gemensamma lokaler i hyreseller bostadsrättshus. Syftet med stödet är att
öka antalet bostäder som vänder sig till äldre
och att öka möjligheterna för äldre att känna
gemenskap och trygghet. Regeringen har avsatt
150 miljoner kronor under 2016 för stödet. I
budgetpropositionen för år 2017 har regeringen föreslagit 300 miljoner kronor och 400 miljoner årligen för 2018–2020. Stödet går att söka
för projekt som påbörjats den 1 januari 2016
eller senare. Det går att få stöd för följande:
• Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som
utgör sådana särskilda boendeformer för
äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453)
• Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för
äldre personer på den ordinarie bostadsmark-

naden
• Anpassning av gemensamma utrymmen i
eller i anslutning till byggnad som upplåts med
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt
För mer information se bilaga 1 eller klicka på
länken nedan:
Länk till Boverket: http://www.boverket.se/sv/
bidrag--garantier/kommuner/investeringsstod-till-bostader-for-aldre-personer/

Stadsbidrag för ökat bostadsbyggande

Regeringen har infört ett bidrag till kommuner
för att öka bostadsbyggandet. Bakgrunden till
bidraget är den ökade asylinvandringen och
behovet av bostäder som den leder till. Det
sammanlagda bidraget till alla kommuner som
söker och uppfyller kraven är 1,85 miljarder
kronor för år 2016. För år 2017 beräknas bidraget bli 1,8 miljarder och därefter 1,3 miljarder
per år. Det totala bidraget fördelas mellan de
bidragsberättigade.
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För att kunna ta del av bidraget krävs följande:
• Att kommunen under en tolvmånadersperiod
har gett startbesked som möjliggör byggande
av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är
den 1 augusti föregående år och tolv månader
framåt.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för
bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
• Att kommunen under innevarande eller
föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjort en översyn av planens
aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).

kostnaderna, men som ändå har svårt att få en
hyresrätt med besittningsskydd. Kommunen
måste göra en bedömning av hushållets betalningsförmåga samt bedöma att hushållet inte
får hyra en bostad utan garantin. Den eller de
som får ta del av hyresgarantin måste få ett förstahandskontrakt på en bostad. Garantin måste
omfatta minst sex månaders hyra och gälla
under minst två år. Hyresgarantin får omfatta
en längre period än två år samt omfatta andra
kostnader än hyresbetalningar. Kommunen
kan välja hur borgensåtagandet ska vara utformat.
För mer information se bilaga 3
Länk till Boverket: http://www.boverket.se/sv/
bidrag--garantier/kommuner/bidrag-for-hyresgarantier/besittningsratt-en-forutsattning/

• Att det i kommunen den 31 juli innevarande
år finns minst en folkbokförd nyanländ som
fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden
är den 1 juli föregående år och tolv månader
framåt.
• Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas
av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Detta villkor gäller endast för en del av stödet
(60 procent).

Bidrag som går att söka
från Boverket:

För mer information se bilaga 2
Länk till Boverket: http://www.boverket.se/
sv/bidrag--garantier/kommuner/statsbidrag-for-okat-bostadsbyggande/

Bidrag för hyresgarantier

Kommunala hyresgarantier är en del av kommunens verktyg för att arbeta med bostadsförsörjningen i kommunen. För att få statligt
stöd måste garantin gälla en person som har
tillräckligt god ekonomi för att klara boende-
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Nationella och regionala mål av betydelse
för bostadsförsörjningen
Nationella mål

Reviderad prognos över behovet av nya
bostäder till 2025, Boverket
Boverket har reviderat prognosen över bostadsbehovet efter SCB:s nya befolkningsprognos från april 2016. Under de kommande tio
åren förväntas folkmängden öka med drygt
1,2 miljoner personer i Sverige. I de förvärvsarbetande åldrarna, 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en halv miljon medan de
unga förväntas bli drygt 400 000 och de äldre
drygt 300 000 fler 2025 än de var 2015.
Behovet av nya bostäder i hela landet bedöms
vara 710 000 fram till år 2025. En större del,
440 000 bedöms behövas till år 2020. Detta
innebär en genomsnittlig byggtakt på 88 000
nya bostäder per år. Anledningen till denna
byggtakt är dels den förväntade befolkningsökningen i Sverige men också att byggandet de
senaste åren inte ökat i tillräcklig omfattning.
De slutsatser och utmaningar som Boverket
kommit fram till för bostadsförsörjningen i
Sverige är:
• Behovet av bostäder är mycket stort framöver, framförallt de närmsta åren. Det handlar
om volymer som inte varit aktuella i Sverige
sedan miljonprogrammen.
• Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren
men håller inte jämn takt med befolkningsutvecklingen, vilket leder till bostadsbrist.
• Befolkningsprognoser är osäkra och ska
tolkas med försiktighet. En stor osäkerhet
grundar sig i att befolkningsprognosen till stor
del består av ett förväntat migrationsnetto. Det
saknas kunskap om nyanländas hushållsbildning och bosättningsmönster, vilket i sig skapar
en osäkerhet för bostadsplaneringen.

• Nyproduktion är en del i bostadsförsörjningen men det befintliga bostadsbeståndet får inte
glömmas bort. Renovering och upprustning är
en viktig del i bostadsförsörjningen.
• Det ökade bostadsbehovet gör att byggbranschen behöver ställa om byggtakten från att
ha producerat 25 000 bostäder per år till att
producera ungefär tre gånger så mycket.
• Bostadsförsörjningen är en ekonomisk och
finansiell utmaning eftersom bostäder på
marknaden inte produceras i förhållande till
bostadsbehoven. Bostadsmarknaden kommer
således inte lösa de stora bostadsbehoven som
förväntas bland hushållstillväxten som sker i
grupper där de ekonomiska förutsättningarna
många gånger är begränsade.
• Den höga byggtakten framöver ställer även
höga krav på en fungerande infrastruktur. Det
innebär infrastrukturinvesteringar så som teknisk infrastruktur och skolor samt service.
• Den ökade befolkningen blir äldre och det
innebär att en stor del av bostadsbeståndet
behöver anpassas efter äldres förutsättningar
och behov.
• De kortsiktiga lösningarna på dagens akuta
bostadsbehov behöver stämma överens med
mer långsiktiga och strukturella behov på bostadsmarknaden.

Nationellt miljömål
- God byggd miljö

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella
miljömål. Ett utav målen är God bebyggd miljö
som innehåller 10 preciseringar, vilka är listade
i punktform nedan. Bostadsförsörjning innebär inte bara att tillhandahålla bostäder utan
även att skapa miljöer med god kvalité i och
runt omkring bostadsområdena. Vidare ställer
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klimatförändringar krav på ett hållbart samhällsbyggande.
• Hållbar bebyggelsestruktur
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har
utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid
användning, förvaltning och omvandling av
befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader
är hållbart utformade.
• Hållbar samhällsplanering
Städer och tätorter samt sambandet mellan
tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade
frågor.
• Infrastruktur
Infrastruktur för energisystem, transporter,
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i
övrig fysisk planering samt att lokalisering och
utformning av infrastrukturen är anpassad till
människors behov, för att minska resurs och

energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.
• Kollektivtrafik, gång och cykel
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.
• Natur- och grönområden
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet
och tillgänglighet.
• Kulturvärden i bebyggd miljö
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras,
används och utvecklas.
• God vardagsmiljö
Den bebyggda miljön utgår från och stöder
människans behov, ger skönhetsupplevelser
och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
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• Hälsa och säkerhet
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller
säkerhetsrisker.
• Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt
minska och att främst förnybara energikällor
används.
• Hållbar avfallshantering
Avfallshanteringen är effektiv för samhället,
enkel att använda för konsumenterna och att
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad
som möjligt samt att avfallets påverkan på och
risker för hälsa och miljö minimeras.

Målet för bostadsmarknadspolitiken
Målet för regeringens bostadsmarkandspolitik
är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Regionala mål och dokument

Bostadsmarkandsanalys, Jönköpings län
Varje år gör Länsstyrelsen i Jönköping, på
uppdrag av regeringen, en bostadsmarkandsanalys i länet. I analysen, som var klar i juni
2016, konstateras att bostadsbristen ökar i hela
länet. Samtliga kommuner uppger att det råder
underskott på bostadsmarknaden. För Habo
kommun råder det bostadsbrist både i centralorten och i kommunens övriga delar.
”Länsstyrelsen befarar att de effekter som
bostadsbristen på kommunernas centralorter
nu även kommer att drabba marknaden i länet
i stort. Sannolikt kommer antalet personer som
har svårt att få tillgång till ett förstahandskontrakt att öka och konsekvensen kan bli en ökad

otillåten andrahandsuthyrning. Resurssvaga
grupper som saknar ekonomiska förutsättningar för att äga ett eget boende blir utestängda
från marknaden även i de kommuner där
småhuspriserna är låga.” (Länsstyrelsen JKPG
2016:14)
Enligt länsstyrelsens analys kommer inte antalet nya bostäder upp i det beräknade nybyggnadsbehovet för länet på 906 bostäder per år.
Enligt kommunerna i länet hindras bostadsbyggandet av svårigheterna för privatpersoner att
ta lån samt höga produktionskostnader. Ingen
kommun uppger att bullerproblematik eller
konflikter med allmänna intressen, strandskydd
eller riksintressen är ett hinder för bostadsbyggandet.
Länsstyrelsen framhåller att riktlinjer för bostadsförsörjningen inte är tillräckligt prioriterad
i flera av länets kommuner. Länsstyrelsen anser
att ett strategiskt förvaltningsövergripande
planeringsarbete är en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna tillgodose
invånarnas behov av bostäder.

RUS - Regional utvecklingsstrategi
för regionen Jönköping 2025

Den regionala utvecklingsstrategin fastställdes
av Regionförbundets styrelse 2013. Delstrategin ”Ett inkluderat samhälle” tar upp vikten av
ett blandat utbud av bostäder för att ombesörja
bostadsbehovet under livets alla skeenden.

Tillsammans för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län 2016-2025

Regionstrategin är framtagen av Region Jönköpings län. Strategin innehåller en handlingsplan
för jämlik hälsa. Handlingsområde 8 berör
samhällsplanering och närmiljö. Ett utav målen är att alla människor i Jönköpings län har en
bostad, vilket bidrar till god hälsa. Vidare är en
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utav insatserna för samhällsplanering och närmiljö, att det ska utvecklas en samverkan i länet
för att hitta bostadslösningar för ungdomar,
familjer med många barn, nyanlända flyktingar
och äldre personer som söker ett mindre boende. Samordningsansvarig för denna insats är
Regional utveckling.

Nationella planer med betydelse
för bostadsförsörjningen
Nationella nivå:
Reviderad prognos över behovet av nya
bostäder

Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020
Ett utav fokusområdena i strategin för integrationsarbetet i Jönköpings län är bostäder.
Enligt rapporten består boendesegregationen i
svenska städer av en uppdelning mellan svensktäta och invandrartäta bostadsområden. Strategin består av ett fokusmål, vilket är tillgång
till bostäder för utrikes födda, samt tre delmål.
Dessa är; fler insatser för att öka integration
och delaktighet i segregerade områden, ökad
tillgång till bostäder för nyanlända samt bättre
förutsättningar för boende på och kommunikation till landsbygden.

God byggd miljö
Långsiktig och väl fungerande bostadsmarknad

Regionala nivå:
Bostadsmarknadsanalys
RUS- Regional utvecklingsstrategi för
regionen, Jönköping 2025
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län
Strategi för integrationsarbete
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Habo kommuns mål och planer
Fördjupad översiktsplan för Habo
tätort

I kommunens tidigare ställningstagande som
gjorts i den fördjupade översiktsplanen för
Habo tätort, 2011 kan man läsa att satsningar för bostadsbyggande främst kommer ske
i Habo centralort de närmsta åren. Det står
även att nya bostäder ska uppföras för att öka
möjligheterna för de äldre att bo kvar längre i sin hemmiljö. Vidare står det att en aktiv
markpolitik, hög planberedskap och effektiv
marknadsföring är viktiga element för att stärka
kommunens ställning. Särskild vikt ska läggas
vid Habo tätort i dessa avseenden.
Historiskt sett har planeringen inriktats på
att koncentrera utbyggnaden för att minska
avstånd mellan centrum, bostäder och service.
De senaste åren har det växt ett intresse för
en utveckling i sydlig riktning. Detta bekräftas
i översiktsplanen från år 2006, som slår fast
att en utbyggnad i sydlig riktning är strategiskt
riktig. I den fördjupande översiktsplanen för
Habo tätort anses en bostadsutveckling i Munkaskog vara en naturlig utveckling med dess
läge vid vattnet. Vidare står det att de tidigare
föreslagna områdena för bostadsutveckling,
norr och väster om centralorten, inte längre är
aktuella och att särskild uppmärksamhet kommer ägnas åt behovet av bostäder för ungdomar och äldre.

Gård och Sjogarp som riktar sig till barnfamiljer. Planen understryker vikten av att det finns
alternativa bostadsformer i centrala lägen att
erbjuda, framförallt för äldre men även andra
målgrupper. Vidare står det att det måste ske
ett aktivt arbete med att locka hit exploatörer
och att förtroendevalda måste ta ställning till
om kommunen ekonomiskt ska vara delaktig
genom exempelvis hyresgarantier eller stå för
kostnaden för att ta fram detaljplaner.
Det behövs även ett ekonomiskt ställningstagande vad det avser att skaffa sig rådighet över
mark genom köp av fastigheter som är till salu
på den öppna marknaden. Vidare måste kommunen besluta om Habo Bostäder ska initiera
byggnation av lägenheter i centrum.

Avtal med Jönköpings kommun

Habo kommun har ingått ett avtal med Jönköpings kommun om att bygga 1 500 bostäder
från år 2015 till år 2035, med anledning av den
planerade höghastighetsbanan. Kommunen
kommer även delta i ett projekt ” Samverkande planering i Södra Väterbygden”. Arbetet
initierades av politikerna och kommuncheferna
inom ramen för samarbetet Södra Vätterbygden. Det är Jönköping, Habo, Vaggeryd,
Mullsjö kommuner samt Region Jönköpings
län som kommer samarbete kring övergripande
samhällsplaneringsfrågor, bl.a. bostadsbyggande.

Vision centrumutveckling

Detta dokument skulle ursprungligen vara en
bostadsförsörjningsplan. Vid de inledande
diskussionerna 2013 beslutades att man skulle
fokusera på Habo centrum och dokumentet
bytte namn till centrumutvecklingsplan.
Medborgarna efterfrågar fler bostäder och gröna inslag. De uppskattar närheten till centrum
och att det går att parkera utanför butikerna.
Centrumutvecklingsplanen konstaterar att det
har skett en hel del nybyggnation på Bränninge
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Utgångsläge för Habo kommun
Omvärldsanalys

Habo kommun ligger nära Jönköpings kommun. Huvudorterna i kommunerna förbinds
med både tåg, buss, bilväg samt gång- och
cykelväg. Avståndet är inte längre än att det går
att pendla mellan orterna med en tidsåtgång
på 15-30 minuter, beroende på transportslag
och när på dygnet man reser. För cyklister och
fotgängare är avståndet i längsta laget för arbetspendling, men det finns en och annan som
cykelpendlar hela, eller delar av sträckan. Närheten till Jönköping och det faktum att Jönköpings kommun växer och utvecklas gör att även
Habo kommun och framförallt tätorten växer.
De senaste åren har Habo kommuns invånarantal ökat och så även efterfrågan på villatomter i Habo tätort. Befolkningen förväntas även
i framtiden att öka, en prognos från Region
Jönköping visar att invånarantalet kommer öka
med 1 500 personer år 2025 i jämförelse med

år 2015. Den framtida befolkningsutvecklingen
kommer även påverkas av Sverigeförhandlingen, hur höghastighetsbanan kommer dras och
var tågstationerna kommer placeras. Ett tågstopp i Jönköping kommer på flera sätt påverka
Habo kommun och framförallt tätorten.

Befolkning

År 2016 var antalet folkbokförda i Habo kommun 11 586 personer med en könsfördelning
på 5 703 kvinnor och 5 883 män. Medelåldern
i kommunen var 38,5 år. Antalet utrikesfödda av de som är folkbokförda var totalt 804
personer varav 409 var kvinnor och 395 män.
Under 2016 föddes totalt 166 personer varav
85 kvinnor och 81 män. Totalt gick 69 personer
bort, varav 34 kvinnor och 35 män. Befolkningen ökade med 272 personer under 2016.
(För diagram/statistik se bilaga 4. Källa: SCB, Kolada).
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Invånarantal utifrån orter
Ort
Brandstorp + landsbygd
Gustav Adolf + landsbygd
Baskarp
Fagerhult
Habo landsbygd
Furusjö
Väster kärr
Centrala Habo

Kvinna
328
368
44
134
688
163
51
3013

Man
307
374
36
118
777
177
62
3409

Totalt
635
742
80
252
1465
340
113
6422

Källa: SCB, 2017

Hushåll

Den vanligaste bostadsformen i Habo kommun är småhus med äganderätt, ca 80 % av invånarna
bor i småhus (villa, rad-, par- eller kedjehus). Resterande bor i flerbostadshus, där majoriteten bor
i en hyresrätt. Av diagrammet nedan, framgår det att de vanligaste hushållsstorlekarna i kommunen är två- och fyrapersonshushåll. Näst vanligast är tre- och fempersonshushåll, sedan kommer
enmanshushåll och sist sex och sju- eller flerpersonshushåll. Den genomsnittliga bostadsytan i
kommunen är 44 kvm per invånare. Hushållsstorlekarna är baserade på andelen folkbokförda i
kommunen, 2016.

Hushållsstorlek i Habo kommun, 2016
1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer
7 + personer
Källa SCB, 2017, andelen av invånarna anges i %.

Hushållsstorlek 2016
1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer
7 + personer
Källa SCB, 2017. Andel av invånarna anges i %.

Andel av invånarna
9,1
26,5
14,5
30,7
13,6
3,6
1.9

Jönköping
17,5
27,7
15,1
21,9
11,1
3,6
2,9

Antal invånare
1 050
3 070
1 679
3 556
1 575
417
220

Mullsjö
14,7
30,3
14,9
21,5
12,5
3,6
2,4

Antal hushåll
1 050
1 535
559
889
315
69
ca 31el.färre

Hjo
17,5
32,9
15,2
20,6
9,1
2,9
1,6

Habo
9,1
26,5
14,5
30,7
13,6
3,6
1.9

Hushållsstorlekar i Habo kommun är liknande med de jämförda kommunerna i Jönköpings län.
Det är något färre enpersonshushåll i Habo kommun än i de andra kommunerna, samt något fler
fyra personshushåll i Habo och Jönköping än i Mullsjö och Hjo.
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Bedömning av befolkningsutvecklingen

Den uppskattade befolkningsprognosen, som
tagits fram av region Jönköping för Habo
kommun (år 2015-2025), anger en ökning med
1 500 personer. Enligt prognosen ökar antalet
invånare i snitt med 155 personer per år. Den
högsta ökningen är på 173 invånare år 2021

och den lägsta ökningen är på 136 invånare år
2019. De åldersklasser som ökar mest i antal är
åldrarna 7-15 med en ökning på 334 personer,
åldrarna 25-39 med en ökning på 221 personer,
åldrarna 40-59 med en ökning på 252 personer
samt åldrarna 80-84 med en ökning med 172
personer. (För diagram se bilaga 4)

Befolkningsprognos för Habo 2015-2025
Ålder
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
168
168
172
175
176
179
180
181
180
1-5
963
958
971
977
990
1 002
1 017
1 032
1 044
6
176
210
192
202
197
201
203
204
210
7-15
1 511
1 575 1 656
1 690
1 717
1 731
1 761
1 765
1 790
16-18
389
383
385
407
456
500
510
536
533
19
133
117
124
128
113
124
145
157
164
20-24
437
434
412
398
393
383
392
415
443
25-39
2 083
2 095 2 135
2 180
2 207
2 222
2 246
2 270
2 291
40-59
2 880
2 924 2 937
2 962
2 974
3 009
3 049
3 069
3 089
60-64
611
618
636
622
613
596
581
576
595
1 608 1 622
1 631
1 647
1 681
1 697
1 699
1 686
65-79
1 576
80-84
205
211
222
249
260
273
287
313
324
85-89
124
126
131
129
144
136
140
149
168
90-94
49
51
50
57
55
60
61
64
63
95-w
9
8
13
12
14
16
16
17
18
Summa
11 314 11 487 11 658 11 820 11 956 12 112 12 285 12 447 12 599
Alla siffror avser den 31/12 respektive år. Faktisk folkmängd för 2015. Källa, Region Jönköpings län, 2016
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2024
179
1 052
213
1 813
548
155
467
2 298
3 112
615
1 667
353
177
71
18
12 738

2025
177
1 056
215
1 845
531
176
480
2 304
3 132
641
1 659
377
184
68
20
12 865
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Kommunens egen
befolkningsprognos

Kommunen har tagit fram en egen befolkningsprognos som bygger på pågående detaljplaner och antalet bostäder som dessa
medger. Den blå grafen är en prognos som
bygger på en skatteprognos vilket innebär att
uppgifterna ligger till grund för skatteintäkternas storlek för åren 2018 – 2021. Den orangea
grafen är en medelprognos är ett medelvärde av Max-prognosen och Skatteprognosen.
Den gråa grafen
maxprognosen
som baseras på
kommunens egen
bedömning av
inflyttning. Mellan
Skatteprognosen
och maxprognosen
skiljer det ungefär
2 500 och mellan
medelprognosen
och både max- och
skatteprognosen
skiljer det ungefär
1 250 invånare.

Kommunen har ett sammanlagt positivt flyttningsnetto på 126 invånare, men ett negativt
flyttnetto för åldrarna 19-24 år på -74 invånare.
Det negativa flyttnettot kan delvis bero på att
många i den åldersgruppen flyttar hemifrån för
första gången för att studera eller arbeta.

14 584

13 348

12 113

Flyttmönster

Under 2015 flyttade ca 650 personer
till Habo kommun,
ungefär 60 % av
dem flyttade från
Källa: Habo kommun, 2017
Jönköping. Fördelningen mellan antalet män och kvinnor som
flyttade till kommunen är ungefär lika, något
fler män än kvinnor flyttade till kommunen. Av
dem som flyttade till kommunen var ungefär
14 % mellan 19-24 år.
Under 2015 var det ungefär 520 invånare som
flyttade från Habo kommun, ungefär 50 % flyttade till Jönköping. Fördelningen mellan antalet
män och kvinnor som flyttade från kommunen
är ungefär lika, något fler män flyttade från
kommunen.
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Flyttmönster 2015
Antal inflyttade
därav 19-24 år

Kv
314
50

M
330
42

Totalt
644
92

Antal utflyttade
därav 19-24 år

256
90

262
76

518
166

58
-40

68
-34

126
-74

Flyttningsnetto
netto 19-24 år
Källa: Region Jönköping län, 2016.
Riktad flyttning 2015
Antal individer
Inflyttade
Jönköping
Mullsjö
Utlandet
Göteborg
Tidaholm
Stockholm
Nässjö
Falköping
Eksjö
Västervik
Källa: Region Jönköping län, 2016.

396
52
39
15
12
10
9
7
6
6

Utflyttade
Jönköping
Mullsjö
Göteborg
Stockholm
Tidaholm
Utlandet
Vaggeryd
Uppsala
Ulricehamn
Skövde

262

255
71
23
15
14
12
11
11
7
6
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Bostadsbeståndet
Habo kommun är en utpräglad småhusort med
inslag av flerbostadshus. Tidigare nämndes att
80 % av invånarna bor i småhus och resterande i flerbostadshus, vilket även återspeglar
bostadsbeståndet. Nedan anges vilka hustyper
och antal som finns i kommunen. I kategorin
småhus ingår villor, rad- och parhus samt ked-

Hustyp och upplåtelse
Hustyp
Småhus
Fritidshus
Lägenheter
Övriga hus
Specialbostäder
Totalt
Källa: SCB, 2017

Antal
3444
500
818
45
116
4 923

jehus. I kategorin övriga hus ingår byggnader
som inte är avsedda för bostad och i kategorin specialbostäder ingår bostäder för äldre,
funktionsnedsatta och studenter. Statistiken är
hämtad från SCB.
Upplåtelseformen för dessa bostäder är fördelade enligt tabellen nedan. Vanligaste upplåtelseformen är äganderätt, ungefär 73 % av
hushållen äger sin bostad. Andelen hushåll som
hyr sin bostad är ungefär 20 % och resterande
hushåll har en bostadsrätt.

med en storlek mellan 31-50 kvm finns det ca
45 stycken.

Storlekar flerbostadshus

Storleken på lägenheterna i flerbostadshusen
varierar mellan de minsta som är mindre än
31 kvm och de största som är mellan 111-120
kvm. De vanligaste storlekarna på lägenheterna i flerbostadshusen är 50-80 kvm med
ca 520 lägenheter. Sedan kommer lägenheter
med storlekar mellan 80-100 kvm med ca 165
lägenheter. Av de största lägenheterna mellan
101-120 kvm finns ungefär 40 stycken och
av de mindre lägenheterna mellan 30-50 kvm
finns ungefär 70 stycken. Det finns 26 lägenheter som är mindre än 30 kvm. Av de minsta
lägenheterna, som är mindre än 30 kvm finns
det 26 stycken.
Hustyp 2015
Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt
Småhus
3243
92
109
Flerbostadshus
206
612
Övriga hus
45
Specialbostäder
116
Totalt
3243
298
882
(Källa: SCB, 2016 Upplåtelseformen för fritidshus finns inte med i
statistiken från SCB)

Storlekar småhus

Hushållsstorlekarna varierar från den minsta
som är under 31 kvm till de största som är
större än 200 kvm. Den vanligaste storleken på
småhus är mellan 101-120 kvm med ungefär
850 småhus, sedan kommer 121-150 kvm med
ungefär 695 hushåll. Bland de större småhusen
på 150-200 kvm finns ca 700 småhus. Småhus
som är större än 200 kvm finns det ungefär
135 stycken. Småhus med en storlek mellan 50100 kvm finns det ca 500 stycken och småhus
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Det allmännyttiga bostadsbolaget
Habo Bostäder AB

Habo Bostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det är ett fastighetsbolag som
äger och hyr ut lokaler och bostäder i kommunen. Habo Bostäder är ett dotterbolag till
Habo Energi AB, vilka är ett lokalt energibolag
som ägs till 100 % av Habo kommun. Habo
Bostäder har 546 lägenheter. (Källa: kommunens
webbsida, Habo Bostäder AB)

Bostadsbeståndet är fördelat på följande
lägenhetsstorlekar.
Storlek
Antal
Av de som
1:or
75
hyr en lägen2:or
244
het av Habo
3:or
175
bostäder är
4:or
52
ungefär 60 %
Totalt
546
i åldern 60+,
ca 30 % är i
åldrarna 18-30
år och resterande 10 % är till stor del separerade familjer. Fördelningen mellan åldrarna ser
ungefär likadan ut för bostadskön (Källa: Habo
Bostäder AB).

Bostadskö

Lägenhet
1 Rok
1-2 Rok
1-3 Rok
2 Rok
2-3 Rok
3 Rok
3-4 Rok
4 Rok

tabellen redovisas antalet sökande per lägenhetsstorlek.

Nyproduktion

En sammanställning har gjorts av nyproducerade bostäder mellan åren 2011-2016. Under den
perioden byggdes totalt 278 nya bostäder. 167
villor varav 134 i Habo tätort, 30 på landsbygden och 3 på övriga orter i kommunen. (Furusjö, Västerkärr, Fagerhult, Fiskebäck, Brandstorp). Under samma period byggdes 32 parhus,
16 hus á 2 lägenheter och fyra flerbostadshus
med totalt 78 lägenheter, alla i Habo tätort.
Under perioden byggdes två fritidshus i Habo
tätort. (Källa: Kommunens ärendehanteringssystem, För sammanställning se bilaga 5)

Tomtkö

Kommunen har en tomtkö som gäller för all
kommunägd och detaljplanelagd mark, och
som är avsedd att bygga bostäder på. I kön
står ungefär 120 sökande.

Antal sökande
40
75
43
141
134
147
88
62

Habo bostäder har en
bostadskö
där ungefär
700 personer
är inskrivna.
Habo bostäder uppskattar
att ungefär
hälften söker
bostad aktivt. Varje månad får Habo bostäder
in ca 15 ansökningar, vilket ger 180 nya ansökningar/år. Omflyttningarna i bostadsbeståndet
är i snitt 100 stycken /år (se bilaga 8). Det
som efterfrågas är framförallt 2:or och 3:or. I
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•

Habo bostäder har 546 lägenheter
i sitt bostadsbestånd

•

Under 2011-2016 producerades
278 nya bostäder i Habo kommun

•

120 sökande står i kommunens
tomtkö
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Marknadsförutsättningar

Bostadsmarknadsenkät

Varje år skickar Boverket ut en bostadsmarknadsenkät till alla Sveriges kommuner. Kommunerna gör en bedömning av bostadsmarkandsläget fem år framöver. Enkäten, som
gjordes i januari 2017, anger att bostadsmarknadsläget i Habo kommun som helhet och i
centralorten är i obalans och har underskott på
bostäder. I kommunens övriga delar bedöms
bostadsmarknaden vara i balans. Bostadsmarknadsläget beskrivs närmare;
”Vi ser ett akut problem gälande bostäder för nyanlända. Marknaden är dammsugen och de bostäder
som erbjuds är inte alltid optimala. Stor efterfrågan på
alternativ till enbostadshus, särskilt hyresrätter. Efterfrågan finns på trygghetsboende samt för olika utsatta
grupper ( ungdomar som vill flytta hemifrån, föräldrar
som skiljer sig m fl.). Habo kommun har expanderat
stort de senaste åren och de bostäder som byggts är
nästan uteslutande enbostadshus”
Behoven av bostäder för de kommande tre
åren bedöms framförallt vara hyresrätter i
storlekarna 2:or och 3:or. Men även bostadsrät-

ter och hyresrätter i storleken 1:or till 5:or eller
större.

Påbörjad byggnation under 2017-2018
Kommunens bedömning är att byggnationen
av flerbostadshus för totalt åtta bostäder med
hyresrätt kommer påbörjas under 2017. Alla i
privat regi. Under samma år förväntas ändringar av en byggnad till flerbostadshus genomföras, vilket kommer generera 17 bostäder. Vidare
bedömer kommunen att 30 nya småhus med
bostadsrättsform kommer byggas samt att 40
nya småhus i privat ägo.

Under 2017 och 2018 bedömer kommunen att
det inte kommer byggas några bostäder som
särskilt riktar sig till ungdomar, studenter eller
seniorboende. Däremot bedömer kommunen
att sex bostäder för funktionsnedsatta kommer
påbörjas under 2017 och att ett trygghetsboende med 40 bostäder kommer påbörjas under
2018. Kommunens bedömning är att det under
2018 kommer påbörjas byggnationer av flerbostadshus för 58 bostäder, varav 18 som hyresrätter i allmännyttans regi och 40 stycken som
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bostadsrätter. Påbörjad byggnation av småhus
under 2018 bedöms vara totalt 70 bostäder,
varav 30 som bostadsrätter och 40 som eget
ägande. (källa: Bostadsmarknadsenkät 2017)

Mäklarens bild av marknaden

En mäklare beskriver bostadsmarknaden i
Habo på följande vis,
”Habo kommun är en populär bostadsort, framförallt
tätorten. Vi ser framförallt en yngre generation och
barnfamiljer som söker sig hit. Den äldre generationen
trivs och vill gärna bo kvar. För ett par år sedan hörde
man många som tyckte att det var för dyrt i Jönköping
och att man därför sökte sig till Habo. De senaste
åren har det varit en positiv prisutveckling i Habo och
många söker sig nu utanför Habo tätort (i viss mån
utanför kommunen, till exempel Mullsjö)”
Enligt mäklaren är efterfrågan på bostäder
hög i Habo kommun. Bland den yngre generationen efterfrågas framförallt villor i Habo
tätort. Något som är populärt bland både
yngre och äldre är enplanshus med garage.
Den äldre generationen söker antingen en
mindre enplansvilla eller en lägenhet i markplan alternativt med balkong. För den äldre
generationen är det viktigt med ett centralt läge
och en byggnad med hiss. Dessvärre är utbudet väldigt lågt och många väljer därför att bo
kvar i sina villor. Något som efterfrågas utanför
tätorten är ett ”lantligt boende” med närhet till
Habo centrum. En del söker boende utanför
tätorten, men mäklaren menar att majoriteten
av dem som väljer att bo så gör det av ekonomiska skäl. De ser fördelen med att bo lantligt
i kombination med att de kanske kan byta sin
lägenhet mot en villa.
Mäklaren anser att utbudet är lågt både i Habo
tätort och i övrigt tätorter. Mäklaren ser det
som en kedjereaktion. I dag är det många äldre
som äger en villa och för att de ska sälja den

behövs det fler lägenheter i centrala Habo som
de kan byta mot sin villa.
Efterfrågan på småhus är stor i åldrarna 25-44
år. Efterfrågan på bostadsrättslägenhet är störst
i åldersklasserna 65-75, 76+, men efterfrågan är
även hög i åldrarna 18-44. Åldersklasserna 6575, 76 + söker sig framförallt till de centrala delarna i Habo tätort. Dessa åldersgrupper kräver
markplan eller hiss och ser gärna att det är en
3:a eller 4:a samt parkeringsplats och balkong/
uteplats. Åldersgruppen 18-24 år söker sig till
”förstagångsköpet”, till exempel lägenheterna om 1-3 rok på Kapellgatan. Åldersklassen
24-44 är ofta par som köper parhus i bostadsrättsform, eller mindre lägenhet vid eventuell
skilsmässa. Fritidshusen efterfrågas framförallt
av åldersgruppen 25-64 år. Det är framförallt
par som bor i lägenhet som söker ett fritidshus
att tillbringa ledig tid i.

Bostadspriser

Kvadratmeterpriset i Habo tätort ligger mellan
18 000-20 000:-/kvm beroende på läge, storlek
och skick. Nybyggda hus ligger mellan 23 00025 000:-/kvm. Utanför Habo tätort ligger det
på ca 11 000-13 000:-/kvm. Kvadratmeterpriset för bostadsrätter i Habo tätort ligger mellan
12 000-17 000:-/kvm. Det skiljer sig något åt
beroende på om det är radhus, lägenhet med
eller utan hiss.

Bostadsmarknaden om 5-10 år

Mäklaren tror på en fortsatt positiv prisutveckling, så länge ingenting drastiskt händer i
världsekonomin. I Habo kommun tror mäklaren däremot inte på en lika häftig prisutveckling som det har varit senaste åren utan en mer
jämn ökning. Däremot kommer Mullsjö ha en
mer markant ökning. Mullsjö har tidigare legat
nästan en miljon under Habo när det gäller
priser på småhus.
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Arbetsmarknad och inkomster
Arbetsmarknadsläget och medelinkomst kan
indikera invånarnas möjligheter att kunna efterfråga bostäder i olika prisklasser. Andelen som
förvärvsarbetar i åldrarna 20-64 år, 2014 var
87, 5 %, jämfört med länet på 80,7 % och riket
där 78, 5 % förvärvsarbetar. Medelinkomsten
i kommunen ligger högre både för män och
kvinnor i jämförelse med länet och riket.
Kvinnor i Habo kommun tjänar i snitt ungefär 15 700 kr mer per år än övriga kommuner
i länet och i jämförelse med riket tjänar de
ungefär 3 200 kr mer per år. Männen tjänar i
snitt ungefär 33 000 kr mer per år i jämförelse
med andra kommuner i länet och i jämförelse
med riket tjänar de ungefär 24 900 kr mer per
år. Det man måste komma ihåg är att detta är
medelinkomsten för förvärvsarbetare i kommunen. Statistik från SCB visar att ca 30 % tjänar
mindre än den sammanlagda medelinkomsten
för kvinnor och män som är 308 000 per år. (Se
bilaga 6)

Andelen förvärvsarbetande 2010-2014.

År
Kommunen
Länet
Riket
2010
86,1
80,1
75,9
2011
87,3
81,1
76,8
2012
88
80,9
77,1
2013
87,2
80,6
77,1
2014
87,5
80,7
78,5
Källa: Region Jönköpings län, 2016. Procent av befolkningen
20-64 år.

Medelinkomsten i åldrarna 20-64 år,
2014
Kvinnor
Män
Totalt

Kommun
262 000
354 000
308 000

Län
246 300
320 900
284 700

Riket
258 800
329 100
294 500

Källa, Region Jönköpings län, 2016

Arbetspendling

Ungefär 3 080 invånare bor i kommunen men
arbetar på annan ort, och arbetspendlar därmed
från Habo kommun. Av dessa är 1 462 kvinnor
och 1 615 män. Majoriteten av dem, ca 85%,
pendlar till Jönköping. Ungefär 1 360 personer
bor i en annan kommun och pendlar till Habo
kommun för att arbeta. Av dessa är 655 kvinnor och 704 män. Majoriteten av dem, 68 %,
pendlar från Jönköping. Av de som förvärvsarbetar i åldrarna 20-64, pendlar ungefär 60% till
andra kommuner för att arbeta. Kommunens
geografiska läge och de goda kommunikationerna till närliggande orter och städer gör det
möjligt för invånare att bo i Habo och arbeta i
andra kommuner och tvärtom.

Förvärvsarbetande utifrån kön, 2014.
Procent av befolkningen 20-64 år.
Kommunen
Länet
Riket
Kvinnor
85,5
78,5
78
Män
89,5
82,8
78,7
Totalt
87,5
80,7
78,5
Källa: Region Jönköpings län, 2016. Procent av befolkningen
20-64 år.
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Pendling 2014

Inpendling från:
Jönköping
Mullsjö
Tidaholm
Hjo
Falköping
Vaggeryd
Skövde
Halmstad

Kv
430
135
24
28
16
7
11
4

M
496
100
53
30
9
7
2
7

Totalt
926
235
77
58
25
14
13
11

655

704

1359

Utpendling till:
Jönköping
Mullsjö
Stockholm
Nässjö
Skövde
Göteborg
Falköping
Tidaholm
Vaggeryd
Värnamo

Källa: Region Jönköpings län, 2016
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Kv
1253
120
13
14
10
8
17
15
12
1462

M
1360
124
22
19
21
22
13
13
12
9
1615

Totalt
2613
244
35
33
31
30
30
28
24
12
3080
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Tillgång på mark för
bostadsbyggande

Det finns för närvarande väldigt begränsat med
kommunal mark som kan bebyggas med flerfamiljshus i någon större omfattning. Exploateringsområdet Västra Solhöjden kan utöver ren
villabebyggelse även förtätas i valda delar, och
byggas med rad- och parhus. Förtätningen ger
ungefär en faktor fyra i förhållande till villabebyggelse vilket ger bra utväxling av marken i
förhållande till villabyggnation.

Planlagd mark i privat ägo

Detaljplaner som redan är antagna och som
medger bostadsbyggande är för närvarande
fyra stycken. Uppskattningsvis handlar det om
ca 150-200 villatomter och sex lägenheter.
Gunnarsbo 1:139 – 4 lägenheter om 70 kvm.
Gunnarsbo 1:125 – 2 lägenheter om 70 kvm.
Bränninge 3:244 med flera. I detaljplanen
finns 24 tomter, varav 16 redan är bebyggda.

Ett kommunalt ställningstagande kommer att
behöva tas för att klargöra i vilken omfattning
området ska förtätas. I Kråkerydsområdet
finns en tomt i hörnet vid korsningen Hjovägen-Kråkerydsvägen. Tomten kan bebyggas
med ca 40 lägenheter under förutsättning att
man utnyttjar hela den tillåtna byggnadshöjden
på två våningar. En markanvisningsförfrågan
annonserades i slutet på 2016 men intresset
var ganska svalt. Vid Lybäcksvägen finns ett
markområde som kan bebyggas med ca fem
lägenheter i ett plan.

3. Bränninge 2:20 ca 40 bostäder

Planlagd mark i kommunens ägo

4. Bränninge 23:3 ca 40-50 bostäder

Västra Solhöjden är kommunalägd mark som
är detaljplanelagd för ungefär 110 villatomter.
Eventuellt kommer det bli fler bostäder då
delar av tomterna kommer byggas som par- eller radhus istället för friliggande villor. Under
våren 2017 kommer ett 20-tal tomter på Västra
solhöjden att släppas för försäljning. Kommunen har även arrangerat en markanvisningstävling som BoKlok vunnit. Deras förslag består
av parhus i två plan och omfattar 32 lägenheter,
vilka tar upp åtta villatomter. På området planeras även ett LSS-boende med sex lägenheter
för personer med funktionsnedsättning, vilket
kommer ta tre villatomter i anspråk.

Bränninge 3:20, 135-200 villa-, rad- eller parhustomter

Pågående och kommande
detaljplaner
1. Kärnekulla 1:4 ca 400 bostäder
2. Gunnarsbo 1:62 14-18 bostäder

5. Bränninge 2:133 ca 17 bostäder
6. Bränninge 3:20 ca 50 bostäder
7. Gunnarsbo 3:2 , svårt att ange antal bostäder
8. Fiskebäck 3:76, 80 bostäder
9. Bränninge 2:95, 150 bostäder , Isakssons
10. Äspered 1:38, Furusjö 12 villatomter

269

26

Habo tätort

C

Befintliga detaljplaner
A. Västra solhöjden, 132 bostäder, Habo kommun
B. Lilla Bränninge, 193 bostäder, privat aktör
C. Gröne vägen, 18 bostäder, Habo bostäder AB
Pågående detaljplaner
1. Kärnekulla 1:4, 400 bostäder, privat aktör
2. Bränninge 2:20, 40 bostäder, Habo bostäder AB
3. Bränninge 2:136 , 150 bostäder, privat aktör
4. Fiskebäck 3:76, 50 bostäder, privat aktör
5. Gunnarsbo 1:69, 65 bostäder, Habo bostäder AB

Positivt planbesked
1. Bränninge 23:3, Habo Bostäder
2. Bränninge 2:133, Habo bostäder
3. Gunnarsbo 3:20, kommunen
4. Bränninge 3:20, privat aktör
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Bostäder för särskilda grupper
Funktionsnedsatta

I nuläget finns en servicebostad som rymmer
6-7 lägenheter för funktionsnedsatta. Servicebostaden innebär att den som bor där har en
egen lägenhet och tillgång till personal. Det
planeras en gruppbostad för personer med
LSS-beslut, på Solhöjden. Boendet rymmer
sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen.
Byggnationen är planerad att påbörjas under
2017 med inflyttning i början av 2018. När
det planerade LSS-boendet är byggt bedömer
kommunen, enligt bostadsmarknadsenkäten,
att behovet av särskilda boendeformer för
funktionsnedsatta kommer vara tillgodosett
för två år framöver. Det är dock osäkert om
behoven täcks för 5 år framöver. Det har inte
gjorts några inventeringar av tillgänglighet för
funktionsnedsatta i flerbostadshusbestånden,
varken de privatägda eller de kommunala.

Särskilt boende för äldre

I Habo centralort finns ett särskilt boende för
äldre, Kärrsgården. Boendet rymmer ungefär
80 platser, vilket anses tillgodose behovet för
de två närmaste åren. Bostadsmarknadsenkäten
anger att det i dagsläget är ett överskott på särskilda boenden för äldre. Det är dock osäkert
om behoven tillgodoses för 5 år framöver. I
kommunen finns det inga seniorbostäder eller
trygghetsbostäder.

Nyanlända

För 2017 ska Habo kommun ta emot 44
nyanlända. Som det ser ut i nuläget klarar
kommunen att ta emot 20 personer. Bostadsmarknadsläget för nyanlända bedöms vara
i obalans eftersom det generellt finns för få
bostäder och speciellt få hyreslägenheter. Kommunen använder sig av blockhyra och har ett
regelbundet samarbete med det allmännyttiga
bostadsföretaget för att säkerställa att det finns
bostäder till anvisade nyanlända personer. Vid
behov kontaktas även privata fastighetsägare.

Kommunen planerar även för speciella boenden för anvisade nyanlända genom att bygga
modulbostäder.

Ensamkommande barn

I nuläget har kommunen två HVB- hem med
ca 40 stycken ensamkommande barn. Framöver kommer dessa få beslut om uppehållstillstånd, vilket alla förmodligen inte kommer
få. För dem som får uppehållstillstånd behövs
utslussningslägenheter och i förlängningen
egna bostäder. Det handlar uppskattningsvis
om 20 lägenheter.

Akutboende

Socialförvaltningen har ansvar för att ordna
boende i situationer som innebär våld i nära
relationer.

Missbrukare

Det finns inget boende för missbrukare i kommunen.

Hemlösa

Kommunen arbetar för att förebygga vräkningar t.ex. med rådgivning eller särskilda insatser.
Kommunen arbetar även med hyresgarantier.
Det finns inga bostäder som riktas specifikt till
hemlösa i kommunen men kommunen samarbetar med det allmännyttiga bostadsbolaget för
att få fram bostäder.

Studentboende och ungdomar

Bostadsmarknadsläget för studenter och
ungdomar bedöms vara i obalans eftersom det
generellt finns för få bostäder och speciellt få
små lägenheter. I kommunen finns det inga
bostäder som riktar sig speciellt till studenter
eller ungdomar. Det är oklart om studenter
är intresserade av bostäder i kommunen. I
nuläget finns ingen insats för att underlätta för
ungdomar att skaffa en egen bostad. (Källa: Kom-

munens bostadsmarknadsenkät)
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Tidigare ställningstaganden

Nedan listas tidigare ställningstaganden som
kommunen gjort vad avser bostadsutveckling.
Flertalet av punkterna är fortfarande aktuella
vilket visar att många av de behov och utmaningar som kommunen står inför idag har funnits med sedan några år tillbaka. Riktlinjerna
för bostadsförsörjningen kommer fungera som
ett verktyg för kommunen att aktivt arbeta med
dessa utmaningar.

Vision centrumutveckling, 2013

FÖP – Habo tätort, 2011

- Förtroendevalda måste ta ställning till om
kommunen ska erbjuda hyresgarantier samt stå
för kostnader för framtagande av detaljplaner

- Bostäder ska uppföras för att öka möjligheterna för de äldre att bo kvar längre i sin
hemmiljö, även satsningar på bostäder för unga
är viktigt
- En aktiv markpolitik, hög planberedskap och
effektiv marknadsföring är viktiga element för
att stärka kommunens ställning. Särskilt viktigt
i Habo tätort

- Tidigare utpekade utvecklingsområden norr
och väster om centralorten är inte längre aktuella

- Det behövs alternativa bostadstyper i centrala
lägen som riktar sig till äldre, men även andra
målgrupper

- Ekonomiskt ställningstagande vad det avser
att skaffa sig rådighet över mark
- Besluta huruvida Habo Bostäder ska initiera
byggnation av lägenheter i centrum

- Utveckling åt söder är strategiskt riktig, bekräftas även i ÖP från 2006
- Bostadsutveckling i Munkaskog är en naturlig
utveckling
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Analys

Bostadsbristen konstateras på såväl nationell, regional som kommunal nivå. Orsakerna till bostadsbristen anses dels bero
på befolkningsökning men också på att
byggandet inte ökat i tillräcklig omfattning
de senaste åren. På en nationell nivå menar
Boverket att det behöver byggas bostäder i
samma omfattning som under miljonprogramsåren på 1970-talet.
En större andel bostäder behöver byggas redan
till år 2020. I Jönköpings län råder det bostadsbrist i samtliga kommuner och länsstyrelsen
bedömer att det beräknande nybyggnadsbehovet på 906 bostäder per år inte kommer nås.
Ett utav målen för regeringens bostadspolitik
är en ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven”.
Boverket menar att bostadsförsörjningen är
en ekonomisk och finansiell utmaning eftersom bostäder på marknaden inte produceras
i förhållande till bostadsbehoven. Bostadsmarknaden kommer således inte ensamt lösa

bostadsbehoven som förväntas bland hushållstillväxten, vilken i stor del sker i grupper där de
ekonomiska förutsättningarna många gånger är
begränsade.
Det är flera mål och program som tar upp
vikten av att bostadsbehoven bland alla invånare blir tillgodosedda. I den regionala utvecklingsstrategin för Jönköping anses ett blandat
utbud av bostäder vara viktigt för att ombesörja bostadsbehoven under livets alla skeenden.
Regionstrategin för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län arbetar för att det ska utvecklas
en samverkan i länet för att lösa bostadsbehoven för ungdomar, familjer med många barn,
nyanlända flyktingar samt äldre personer som
söker en mindre bostad. I strategin för integrationsarbetet i Jönköpings län finns ett fokusmål som lyfter behovet av bostäder för utrikes
födda.

Det befintliga bostadsbeståndet i
Habo kommun
Det befintliga bostadsbeståndet, vad avser
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bostadstyp och upplåtelseform är likartat i
kommunen. När man tittar på vilka bostadstyper som producerats i kommunen mellan 2011
och 2016 så är det övervägande villor. Under
perioden producerades 167 villor, 32 radhus
och 78 lägenheter. Fördelningen av nybyggnation av bostadshus mellan Habo tätort, övriga
orter (Västerkärr, Furusjö, Fagerhult, Baskarp
och Brandstorp) och landsbygden visar att
majoriteten av bostadshusen byggdes i Habo
tätort. Fler bostadshus byggdes på landsbygden
i jämförelse med de övriga orterna.

Bostadsbristen i Habo kommun

Bostadsmarknadsenkäten som årligen skickas ut av Boverket, på uppdrag av regeringen,
anger att bostadsmarknadsläget i kommunen
som helhet och i centralorten är i obalans och
har underskott på bostäder, medan kommunens övriga delar är i balans. Bostadsbehoven
för de kommande tre åren bedöms vara främst
hyresrätter i storlekana 2:or och 3:or men det
finns även behov av både bostadsrätter och
hyresrätter i storlekarna 1:or till 5:or.

Utifrån det befintliga bostadsbeståndet och det
uppskattade bostadsbehovet som grundar sig
på Habo bostäders bostadskö och kommunens
bostadsmarknadsenkät, kan man konstatera att
andelen flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter som upplåtelseform behövs för att
få ett mer varierat bostadsutbud. Även andra
bostadstyper såsom rad- och parhus behövs för
att komplettera villabebyggelsen.

Kommande nybyggnation kring
Habo tätort

Utifrån den detaljplanelagda marken ser man
fortsatt att det kommer produceras övervägande villor, rad-och parhus i kommunen de
närmaste åren. Detaljplaner som redan antagits,
men där byggnationen av bostäder ännu inte
kommit igång tillåter villor, rad-och parhus. En
sådan plan är Västra Solhöjden som tillåter 109
villatomter. Byggs det däremot rad- eller parhus
kan planen rymma uppåt 132 bostäder.
Ett annat utbyggnadsområde är Lilla Bränninge som tillåter 135 villatomter men kan
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rymma uppåt 193 bostäder om det förtätas
med rad- eller parhus. För de detaljplaner som
påbörjats eller som ska påbörjas och som alltså
ligger lite längre framåt i tiden går det att ana
en ändrad riktning med en ökad produktion
av flerbostadshus än tidigare. Det kommunala
bostadsföretaget har tre planerade projekt som
uppskattningsvis genera ca 65, 17 och 18 lägenheter i flerbostadshus, troligtvis med blandade
upplåtelseformer. Tidsramen för dessa projekt
är i nuläget inte helt fastställt men det finns en
rimlig möjlighet att dessa projekt kan vara klara
till år 2020.
Vidare finns det privata aktörer som driver på
bostadsbyggandet i Habo tätort. Detaljplanen för Kärnekulla, som är ett privat initiativ,
skickas ut för samråd under våren 2017. Planen
tillåter ca 400 bostäder, såväl rad- och parhus
som flerbostadshus. Upplåtelseformen förväntas vara bostadsrätter. Planen tillåter även
handel och skola samt eventuellt en ny idrottshall. En annan privat aktör planerar bostäder
på Bränninge 2:95 för ca 150 lägenheter i
flerbostadshus. Den förväntade upplåtelseformen är bostadsrätter. Ytterligare en privat aktör
planerar ca 50 bostäder på Fiskebäck 3:76 där
upplåtelseformen förväntas vara bostadsrätter.

mun så anger den en ökning med 800 personer till år 2020 i jämförelse med år 2015. Det
innebär att kommunen till dess har bostäder
som täcker behoven för den beräknade befolkningsökningen.

Framtida utveckling på längre sikt

För att kommunen ska kunna vara med och
påverka framtida bostadsutveckling som ligger
10-15 år framåt i tiden behöver kommunen
investera i mark som lämpar sig för bostadsbyggande. Innan dessa markinköp görs behöver kommunen utreda framtida strategisk
utveckling av Habo tätort och kommunen som
helhet.

Sammanfattning av analysen

Kommande byggnationer kommer ungefär
generera 1 000 nya bostäder, varav 100 är i
allmännyttans regi. Uppskattningsvis skulle
dessa 1000 bostäder rymma ca 2 800 invånare, om utgångsläget i snitt är 2,8 personer per
bostad. Tidsramen för alla dessa bostäder är
svårt att uppskatta men de områden som redan
är planlagda så som Västra Solhöjden och Lilla
Bränninge, har släppt tomter eller är på gång
att släppa dem. Dessa två planer genererar
tillsammans ungefär 325 villor, rad-eller parhus.
Habo Bostäders tre projekt förväntas vara klara
till 2020, vilket kommer generera 100 lägenheter i flerbostadshus. Det skulle kunna innebära
att det till 2020 kommer finnas nya bostäder
som rymmer ca 1 190 invånare.
Om man tittar på befolkningsprognosen som
Jönköpings region tagit fram för Habo kom-
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•

Bostadsbrist råder i alla kommuner i
Jönköpings län

•

Bostadsutbudet i Habo kommun
är likartat. 80% av invånarna bor i
småhus.

•

Under perioden 2011-2016 producerades 167 villor, 32 radhus och 78
lägenheter i flerbostadshus.

•

Bostadsbehoven i Habo kommun är
framförallt hyresrätter i storlekarna
2:or och 3:or.

•

Kommande byggnationer kommer att generera ungefär 1000 nya
bostäder.
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Mål
1. Öka bostadsbyggandet
1a. Minst 1 500 nya bostäder ska tillkomma under 2017-2035
1b. Minst 100 av dessa bostäder ska ske i allmännyttans regi, under 2017-2020
2. Skapa förutsättningar för varierat bostadsbyggande med olika bostadstyper
och upplåtelseformer
2a. Ta fram detaljplaner som tillåter blandade bostadstyper som kompletterar villabebyggelsen
genom att tillåta flerbostadshus samt rad- och parhus.
2b. En större andel av de 100 allmännyttiga bostäderna ska vara hyresrätter.
2c. Markanvisningar på kommunala fastigheter för byggande av hyresrätter.
3. Förtäta Habo centrum
3a. De 100 bostäder som kommer tas fram av Habo Bostäder AB sker i första hand genom
förtätning.
3b. Kommunalägda fastigheter ska utredas för eventuellt framtida bostadsbyggande.
4. Säkra kommunens markinnehav för framtida utveckling
4a. Ta fram ett arbetsmaterial för strategiska markinköp. (Ej offentligt dokument för att förhindra
att markpriserna trissas upp)
4b. Peka ut en långsiktig, strategisk utveckling av Habo kommun i översiktsplanen.
5. Säkerställa bostäder för socialförvaltningens verksamheter
5a. Bygga LSS-boenden för funktionsnedsatta.
5b. Utreda möjligheten för att bygga trygghetsbostäder för äldre.
5c. Blockförhyrning och samarbete med Habo bostäder AB och privata fastighetsägare.
5d. Ta fram en strategi för att garantera bostäder för socialförvaltningens samtliga verksamheter.
6. Skapa bostadsområden med god kvalité
6a. Planera med miljömålet God bebyggd miljö som utgångspunkt
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Åtgärd
Ändra ägardirektiven för Habo Bostäder AB
Markinköp för framtida utveckling

Ansvar
Kommunfullmäktige (KF)

Tidsperiod
2017-

Måluppfyllelse
Öka bostadsbyggandet

2017-löpande

Ta fram exploateringsplan för planlagd
mark
Arrangera markanvisningar

KF, Tekniska förvaltningen(TK)
KF, TK

2018- löpande

Säkra kommunen markinnehav
för framtida utveckling
Öka bostadsbyggandet

KS, TK

2017-

Bygga flerbostadshus
Tegelparken, ca 65 nya bostäder
Gröne vägen , ca 18 nya bostäder
Malmgården ca 17 bostäder
Trygghetsboende
Kommunstyrelsen (KS)

Habo bostäder AB
Habo bostäder AB
Habo bostäder AB
Habo bostäder AB
Socialförvaltningen
2017-

2018-2020
2017-2020
2018-2020
2017-

Gruppbostäder för funktionsnedsatta

KS, TK, Socialförvaltningen
Habo Bostäder, Socialförvaltningen
TK

Bostäder för socialförvaltningens verksamhet
2017-2018

Blockförhyrning/anvisningsrätt och
samarbete med Habo bostäder AB
Ansöka om bidrag för ökat stadsbyggande, Boverket
Ansöka om bidrag för bostäder till
äldre, Boverket
Detaljplanelägga för framtida bostadsutveckling
Pågående detaljplanering
Kärnekulla 1:4

Löpande

TK

Löpande

TK

2017-

Bränninge 2:20 (Ica)

TK

2017-2018

Bränninge 2:136 ( Isakssons)

TK

2017-

Fiskebäck 3:76 (Väst-göte)

TK

2017-2018

Gunnarsbo 1:69 (Tegelparken)

TK

2017-2018

Äspered 1:38 (Furusjö)
Kommande detaljplanering
Bränninge 23:3 (Kv. Liljekonvaljen)

TK

2017-2018

TK

?

Bränninge 2:133 (Malmgården)

TK

?

Gunnarsbo 3:2 Gunnevi

TK

?

Bränninge 3:20 (Ahlinsgärdet)

TK

?

Definiera preciseringarna för God
bebyggd miljö
Utreda fastigheter för framtida bostadsutveckling
Ta fram en strategi för att tillhandahålla
bostäder till socialförvaltningens verksamheter på lång och kort sikt

TK

2017-

TK

Löpande

Habo bostäder AB, TK,
Socialförvaltningen, KF/
KS

2017-

TK
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Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Öka bostadsbyggandet
Öka bostadsbyggandet
Öka bostadsbyggandet
Öka bostadsbyggandet

Bostäder för socialförvaltningens verksamhet
Bostäder för socialförvaltningens
verksamhet
Öka bostadsbyggandet
Bostäder för socialförvaltningens
verksamhet
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Öka bostadsbyggandet
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa förutsättningar för varierat
bostadsbyggande
Skapa bostadsområden med god
kvalité
Öka bostadsbyggandet
Bostäder för socialförvaltningens
verksamhet
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Ställningstagande till nationella och
regionala mål, planer och program.

På nationell och regional nivå konstateras
att det behöver byggas mer. Enligt Boverket bedöms behovet av nya bostäder i
hela landet vara 710 000 fram till år 2025.
En större del, 440 000 bedöms behövas till
år 2020. I Regionen behövs 906 bostäder
byggas varje år.
Habo kommun bidrar till ett ökat bostadsbyggande genom att det allmännyttiga bostadsbolaget Habo Bostäder AB kommer bygga
100 bostäder till år 2020. Vidare bidrar privata
aktörer de närmaste åren med sammanlagt
ungefär 630 bostäder. Regional utvecklingsstrategi (RUS) tar upp vikten av ett blandat utbud
av bostäder för att ombesörja bostadsbehovet
under livets alla skeenden. Kommunen arbetar
med att skapa förutsättningar för ett heterogent bostadsbyggande genom att i detaljplan
tillåta rad- och parhus samt flerbostadshus som
kompletterar den befintliga villabebyggelsen.

områdena. Kommunen har därför som mål att
planera med miljömålet God bebyggd miljö
som utgångspunkt. Eftersom preciseringarna
av miljömålet berör flera olika områden kommer de inte hanteras i riktlinjerna för bostadsförsörjningen utan i översiktsplanen. Däremot
finns en åtgärd i detta dokument som innebär
att plan- och byggenheten ska definiera de tio
preciseringarna av miljömålet.
De senaste åren har trycket på bostadsbyggande varit stort i kommunen och kommer så vara
de närmaste åren framöver. Det är en stor utmaning eftersom Habo kommun är en relativt
liten organisation. Med ett ökat bostadsbyggande i denna omfattning krävs både utbyggnad av
förskolor och skolor samt utbyggnad av gångoch cykelvägar, VA- nät, kollektivtrafik m.m.
Kommande situation kräver både kompetens
och en förstärkt personal.

Bostadsförsörjning innebär inte bara att tillhandahålla bostäder utan även att skapa miljöer
med god kvalité i och runt omkring bostads-
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Bilaga 1
Boverkets författningssamling
Utgivare: Yvonne Svensson
BFS 2016:9
BÄL 1
1
Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att
anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer; Utkom från trycket
den 8 november 2016, beslutade den 8 november
2016. Boverket föreskriver följande med stöd av
21 § förordningen (2016:848) om statligt stöd för
att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer.

Ansökan om stöd
3 § Ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på
blankett som Boverket har
fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för
sökanden ska underteckna blanketten och lämna de
uppgifter som anges.
Till ansökan om stöd ska bifogas följande handlingar:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Uppgifter om byggnadens plan- och höjdläge,
huvudmått, våningsantal och antalet lägenheter
(situationsplan).

Inledning
1 § Denna författning innehåller föreskrifter till
förordningen (2016:848) om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.
Termer och begrepp som inte särskilt definieras i
denna författning används i
samma betydelse som i förordningen.

3. Skalenliga eller måttsatta ritningar över byggnadens planer och sektioner som visar byggnadens
utformning samt avsedd användning av lokaler och
gemensamhetsutrymmen, beräkningar och beskrivningar.

Projektets påbörjande
2 § Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga
om nybyggnad den tidpunkt då gjutning av källargolv eller bottenplatta för källarlösa hus, källarmurar eller grundplattor under dessa påbörjas. Däremot räknas inte schaktning, sprängning, pålning,
utfyllning, formsättning för plintar och grundplattor, gjutning av plintar o.d. som påbörjande i detta
avseende.

BFS 2016:9
BÄL 1
2
Till ansökan om stöd till hyresbostäder för äldre
personer på den ordinarie bostadsmarknaden ska
dessutom bifogas en handling som visar att kravet
på en lägsta åldersgräns om 65 år enligt 2 § 4 a och
b förordningen är uppfyllt.

Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om
ombyggnad den tidpunkt då
rivnings- eller röjningsarbeten påbörjas. Byggnadsarbetena ska dock inte anses påbörjade, om endast
mindre rivningsarbeten utförts för att undersöka
byggnadens skick inför ombyggnaden.
Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om
anpassning av gemensamma utrymmen, som inte
är ny- eller ombyggnad, den tidpunkten när de
stödberättigande
åtgärderna påbörjas.

4. För bygglovspliktiga arbeten ett beslut om
bygglov som fått laga kraft.

4 § Om ett projekt avser flera etapper och sökanden begär att skilda beslut om stöd meddelas, får
länsstyrelsen handlägga varje etapp som ett projekt.
Ansökan om stöd ska då göras separat för varje
projekt.
Fastställelse av stödbelopp och kontroll av
överkompensation
5 § Vid fastställelse av stödbelopp enligt 12 § förordningen ska länsstyrelsen kontrollera att stödet
enligt 11 § förordningen inte kommer att överstiga den totala produktionskostnaden för ny- eller
ombyggnad eller anpassning av bostadslägenheter
och gemensamma utrymmen. Överstiger stödet
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den totala produktionskostnaden ska stödbeloppet
räknas ner så att det motsvarar den totala produktionskostnaden.
Ansökan om utbetalning
6 § Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig
och göras på blankett som Boverket har fastställt.
Sökanden eller behörig företrädare för sökanden
ska underteckna blanketten och lämna de uppgifter
som anges. Till ansökan om utbetalning ska bifogas
följande handlingar:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Intyg om när byggnadsprojektet påbörjades. Om
kontrollansvarig krävs enligt plan- och bygglagen
(2010:900) ska intyget lämnas av certifierad kontrollansvarig.
3. Byggnadsnämndens slutbesked enligt 10 kap. 34
§ plan- och bygglagen eller ett interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § samma lag.
4. Om ett slutbesked inte behövs, ett intyg om
när byggnadsprojektet färdigställdes och att det är
utfört i enlighet med de förutsättningar som låg till
grund för beslutet om stöd.
1. Denna författning träder i kraft den 15 november
2016.
2. Författningen tillämpas även på projekt som
påbörjats tidigast den 1 januari
2016, om en ansökan om stöd för projektet har
kommit in till länsstyrelsen senast
den 1 maj 2017.
På Boverkets vägnar
JANNA VALIK
Ingrid Birgersson
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Bilaga 2
Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande
Svensk författningssamling 2016:364
SFS nr: 2016:364
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2016-04-21
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
statsbidrag till kommuner för att stimulera ökat
bostadsbyggande. En del av statsbidraget är särskilt
avsett att öka bostadsbyggandet i kommuner som
tar emot nyanlända invandrare.
Förutsättningar för statsbidrag
2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån
av tillgång på medel, lämnas till en kommun som
under den tidsperiod som anges i 5 § andra stycket
gett startbesked enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad, tillbyggnad eller
ombyggnad som innefattar att minst en ytterligare
bostad tillkommer. Statsbidrag enligt 7 § får lämnas
under förutsättning att det i kommunen den 31
juli innevarande år finns minst en folkbokförd
nyanländ invandrare som från och med den 1 juli
föregående år och någon gång under en tid av tolv
månader framåt fått uppehållstillstånd och som
omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas
under förutsättning att kommunen vid tidpunkten
för ansökan enligt 5 § första stycket under föregående eller innevarande mandatperiod har antagit
dels riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, dels en ny översiktsplan alternativt gjort en
översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och
bygglagen (2010:900).
Fördelningen av statsbidrag
4 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning
prövas av Boverket som ska fördela statsbidraget
vid ett tillfälle årligen.

5 § En kommun som ansöker om statsbidrag enligt
denna förordning ska göra det skriftligen till Boverket senast den 1 oktober.
En ansökan ska innehålla uppgift om antalet bostäder i kommunen som omfattas av givna startbesked
från och med den 1 augusti föregående år och tolv
månader framåt, fastighetsbeteckningar för berörda
fastigheter och datum för beslut om startbesked.
6 § Statsbidrag enligt denna förordning ska fördelas
mellan de kommuner som ansökt om sådant bidrag
och som uppfyller villkoren i 2 och 3 §§, utifrån
antalet bostäder enligt 5 § andra stycket. De närmare grunderna för beräkningen av bidragets storlek
framgår av 7 och 8 §§.
7 § Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas
utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket
i förhållande till ett referenstal som svarar mot
behovet av bostäder för nyanlända invandrare i
kommunerna.
Referenstalet beräknas som en kvot av antalet
folkbokförda nyanlända invandrare enligt de
förutsättningar som anges i 2 §, i förhållande till
antalet personer i ett genomsnittligt hushåll i landet,
omvandlat till närmaste heltal.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet
bostäder enligt 5 § andra stycket, ska fördelningen
av statsbidrag ske utifrån referenstalet.
Om referenstalet är större än antalet bostäder enligt
5 § andra stycket, ska fördelningen av statsbidrag
ske utifrån antalet bostäder.
8 § Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas
enbart utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra
stycket. Sådant statsbidrag ska dock inte lämnas för
bostäder som har legat till grund för beräkning av
fördelning av statsbidrag enligt 7 §.
9 § Boverket ska hämta in de uppgifter som behövs
för beräkningen av referenstalet enligt 7 § från
Statistiska centralbyrån.
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Beslut och utbetalning
10 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges hur
kommunens referenstal beräknats, antalet bostäder
enligt 5 § andra stycket som legat till grund för
fördelningen och med vilket belopp statsbidrag ska
lämnas. Om en ansökan om statsbidrag helt eller
delvis avslås ska skälen för detta anges.
Boverket ska betala ut statsbidraget senast den 1
december.
Återbetalning
11 § En kommun som har tagit emot statsbidrag
enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
bidraget har lämnats på felaktig grund eller med
för högt belopp. På det belopp som en kommun är
återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen
(1975:635) betalas.
12 § Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt
11 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget tillsammans med ränta enligt 11 §
andra stycket.
Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned
kravet på återbetalning och ränta.
Överklagande
13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Bemyndigande
14 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Redovisning
15 § Boverket ska i sin årsredovisning ange hur
statsbidraget har fördelats.
Övergångsbestämmelser
2016:364
1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.
2. Bestämmelsen i 15 § om skyldigheten att ange
hur statsbidraget fördelats i årsredovisningen tillämpas första gången 2017.

282

Bilaga 3
Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
Svensk författningssamling 2007:623
t.o.m. SFS 2012:549
SFS nr: 2007:623
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2007-06-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:549
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se
Innehåll:
•

Övergångsbestämmelser

1 § Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs
(hyresgaranti).
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2010:41).
2 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att
1. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en bostad med hyresrätt som är garanterad med
hyresavtal,
2. hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst två år, och
3. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar.
3 § Bidrag lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.
4 § En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket prövar ärenden om bidrag och sköter
utbetalningen av bidragen. Förordning (2012:549).
5 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:549).
6 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:549).

Övergångsbestämmelser
2007:623
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från
och med den 1 juli 2007.
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Bilaga 4
Befolkning
Habo

folkökning

levande födda

döda

samtliga inflyttningar

samtliga utflyttningar

2016
149
123
272
81
85
166
35
34
69
330
306
636
227
234
461

män
kvinnor
totalt
män
kvinnor
totalt
män
kvinnor
totalt
män
kvinnor
totalt
män
kvinnor
totalt

Källa: SCB, 2017

Befolkningsprognos
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Befolkning fördelad på ålder 2015 samt 2025, Habo Kommun. Den svarta linjen representerar
befolkningsmängden år 2025. Källa: Region Jönköpings län, 2016
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Bilaga 5
Nyproduktion 2011- 2016
2011 Habo tätort
Enbostadshus
Radhus
Parhus
Flerbostadshus
Fritidshus

Övriga orter
11

2012 Habo tätort
Enbostadshus
Radhus
Parhus
Flerbostadshus
Fritidshus

Övriga orter

Landsbygden

Summa
15

20

20
Övriga orter

21

Landsbygden Summa
1
4

2014 Habo tätort

26

20

20

Enbostadshus
Radhus
Parhus
Flerbostadshus
Fritidshus

14

15

2013 Habo tätort
Enbostadshus
Radhus
Parhus
Flerbostadshus
Fritidshus

Landsbygden Summa
3

Övriga orter
28
1
16

Landsbygden Summa
1
3

32
1
16
1

1
2015 Habo tätort

Enbostadshus
Radhus
Parhus
Flerbostadshus
Fritidshus

Övriga orter
26

Landsbygden Summa
6

16

16

2016 Habo tätort

32

Övriga orter

Enbostadshus
33
Radhus
Parhus
Flerbostadshus
38
Fritidshus
1
Källa: Kommunens ärendehanteringssystem

Landsbygden
1
14

48

38
1

Komplementbostadshus (typ Attefallshus) är inte medräknat. Mellan 2014-2016 byggandes
komplementbostadshus.

6

39
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Bilaga 6
Arbetsmarknad och inkomster
Arbetsmarknad
Andelen förvärvsarbetande 2010-2014. Procent av befolkningen 20-64 år
År

Kommunen
2010
86,1
2011
87,3
2012
88
2013
87,2
2014
87,5
Källa: Region Jönköpings län

Länet
80,1
81,1
80,9
80,6
80,7

Riket
75,9
76,8
77,1
77,1
78,5

Förvärvsarbetande 2014. Procent av befolkningen 20-64 år.
Kommunen
Kvinnor
85,5
Män
89,5
Totalt
87,5
Källa: Region Jönköpings län

Länet
78,5
82,8
80,7

Riket
78
78,7
78,5

40
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Inkomster, privatekonomi
20-64 år

Källa: SCB, 2016

0
1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
400-499
500-599
600-799
800-999
1000+

0
1-19 tkr
20-39 tkr
40-59 tkr
60-79 tkr
80-99 tkr
100-119 tkr
120-139 tkr
140-159 tkr
160-179 tkr
180-199 tkr
200-219 tkr
220-239 tkr
240-259 tkr
260-279 tkr
280-299 tkr
300-319 tkr
320-339 tkr
340-359 tkr
360-379 tkr
380-399 tkr
400-499 tkr
500-599 tkr
600-799 tkr
800-999 tkr
1000+ tkr

0
10,1
29,9
48,4
70
91,3
109,6
130
149,7
170,3
189
210,3
229,5
249,7
270,6
290,5
310
329,8
350,4
369,6
389,6
440,9
546,9
669,6
880
1239,7

In-och utpendling
Pendling 2014
Inpendling från:
Jönköping
Mullsjö
Tidaholm
Hjo
Falköping
Vaggeryd
Skövde
Halmstad

Kv
430
135
24
28
16
7
11
4

M
496
100
53
30
9
7
2
7

655
704
Källa: Region Jönköpings län, 2016

Totalt
926
235
77
58
25
14
13
11

1359

Utpendling till:
Jönköping
Mullsjö
Stockholm
Nässjö
Skövde
Göteborg
Falköping
Tidaholm
Vaggeryd
Värnamo

Kv
1253
120
13
14
10
8
17
15
12
1462

M
1360
124
22
19
21
22
13
13
12
9
1615

Totalt
2613
244
35
33
31
30
30
28
24
12
3080

41
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Bilaga 7
Lediga bostadstomter i Habo kommun
I Habo kommun finns ett antal tomter som är planlagda för bostadsändamål men som inte bebyggts i
nuläget. Det finns 28 lediga tomter som ägs av kommunen.
I de övriga orterna Västerkärr och Brandstorp finns inga lediga tomter som är planlagda för
bostadsändamål.
Lediga tomter för bostadsbyggande i Habo tätort.

Kommunägda, lediga tomter som ligger i Kyrkeryd

Kommunägda, lediga tomter som ligger på Västra Solhöjden.

42
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Lediga tomter som ägs av kommunen på Västra Solhöjden

43
289

Lediga kommunägda tomter i Furusjö

44
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Bilaga 8

Omflyttning

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Januari

11

5

5

11

6

16

8

Februari

6

8

6

7

5

7

2

Mars

12

5

7

8

7

8

4

April

7

11

7

13

4

9

2

Maj

9

9

12

11

7

5

8

Juni

12

14

12

8

7

13

3

Juli

7

13

11

9

7

Augusti

11

13

10

8

7

8

3

September

12

5

10

7

7

7

4

Oktober

10

3

11

23

7

7

3

November

9

11

15

6

3

8

5

December

10

17

13

11

8

8

3

116

114

117

120

79

105

52

Summa

9 7

Månadsvisa omflyttningar i Habo Bostäders bostadsbestånd, åren 2011-2016. Källa: Habo bostäder AB
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info@habokommun.se - 036 442 80 00
habokommun.se
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