KALLELSE

1(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-09-18 kl.13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av informationshandlingar

2018/36

4

Anmälan av delegationsbeslut

2018/30

5

Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

Anmälan av kurser och konferenser
 250 möjligheter, Jönköping 23-24 oktober
http://250mojligheter.se/

Informationsärenden och aktuellt
7

Introduktion Netpublicator

8
9

Projekt Energikontoret, snabbare omställning
till fossilfria transporter i Jönköpings län
Aktuell information Regional utveckling

10

Aktuell information Länstrafiken

11

Månadsrapport augusti 2018

2018/230

Beslutsärenden för nämnden
12

Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi för
Jönköpings län

2017/1082

13

Remiss - Förslag till ny renhållningsordning för
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner

2018/1766

14

Remiss - Betänkandet, ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar

2018/1554

15

Remiss - Bredbandsstrategi för Kalmar län
2018-2025

2018/1632

KALLELSE

2(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-09-18 kl.13:00

16

Tillfällig justering av mål i program för hållbar
utveckling

2018/2251

17

Överenskommelse allmän trafikplikt
länsöverskridande trafik

2018/2320

Övrigt
18

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)

RJL 2018/36

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-09-18
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik



Motioner






Regionfullmäktige 2018-05-22, § 52 Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i Jönköpings
län
Regionfullmäktige 2018-05-22, § 53 Motion-Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång
Regionfullmäktige 2018-05-22, § 56 Motion-pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Protokoll, Styrgrupp energikontor Norra Småland 2018-05-18
Svensk kollektivtrafik Protokoll årsstämma 2018-05-25
Motion Miljöpartiet- Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!




RJL 2018/2137 Skrivelse från Ängs samhällsförening
RJL 2018/2243 Skrivelse från medborgare angående förslag om bildande av ett
Smålandsbanorna AB för att utveckla järnvägarna i sydöstra Sverige

Övrigt



TRV 2017/70676 Trafikverket, slopning av del av spår i Värnamo, bandel 720 i Värnamo
kommun, Jönköpings län

Regeringsbeslut



N2018/03938/TIF Ändrad tid för fastställelse av trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-20209
N2018/04157/SK Uppdrag att inom ramen för det nationella skogsprogrammet stödja regionala
dialoger och strategier
N2018/04130/D Uppdrag att administrera ett sekretariat för regionala
digitaliseringskoordinatorer

Inkomna handlingar
Utgående skrivelser









Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Redovisningar av
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

N2018/04129/D Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län respektive erbjudande till Gotlands
kommun m.fl. att upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator
N2018/04198/FÖF Ändring av uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags
strategiska kompetensförsörjning
N 2018/04195/SUN Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tillväxtverket
inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
N2018/03829/RTS Remiss - EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning och gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden

RJL 2018/30

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-09-18
Ärendetyp
TIM 4.1.4
TIM 4.1.3
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.4.1
TIM 4.1.3

Ärenderubrik
Tilläggsbudget/budgetförändringar efter nämndens
beslut december 2017
Yttrande över remiss angående fördjupad
översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult
Avtal för utökning av licenser, projectplace
Avtal avseende installationstjänster buss och tåg,
KJF Installation
Försäljningsavtal SJ
Delegationsrapport färdtjänsten maj-juli 2018
Svar på förslag till fördjupad översiktsplan för
Mjärdevi och västra Valla

Diarienummer
RJL 2018/226

Beslutsdatum
2018-06-20

Beslutsdelegat
Jane Ydman

RJL 2018/1443

2018-07-06

Kristna Athlei

RJL 2018/1830
RJL 2018/1348

2018-07-19
2018-07-19

Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg

RJL 2018/1757
RJL 2018/23
RJL 2018/1834

2018-07-19
2018-08-16
2018-08-24

Carl-Johan Sjöberg
Björn Elm
Kristina Athlei
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Slutlig_Regional transportplan Jo¨nko¨pings
La¨n 2018-2029

Emil Hesse

2018-06-07

Region Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1005

Uppdrag att ta fram förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet och trafikslagsövergripande
länsplaner för regional transportinfrastruktur

REMISS

Planbeskrivning Semaforen 2
Samråd_20180613

Pernilla Johansson

2018-06-15

Nässjö kommun

Länstrafiken

RJL 2018/1656

Detaljplan för del av Semaforen 2 i Nässjö stad - REMISS
Samråd

96578

97227

2018.5775

K

K

Kungörande och granskning av vägplan för
ombyggnad av väg 40 delen Nässjö - Eksjö

Karin Henriksson

2018-06-04

Trafikverket

Länstrafiken

RJL 2018/1517

Kungörande och granskning av vägplan för
ombyggnad av väg 40 delen Nässjö - Eksjö

REMISS

Remiss - Betänkandet Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35

Elisabet Eriksson

2018-06-07

Näringsdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1554

Remiss - Betänkandet Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar

REMISS

2018.5970

2018.6139

I

I

I

Remiss - Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet Lena Strand
och en effektivare hantering av
behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

2018-06-12

Socialdepartementet

RJL 2018/1629

Remiss - Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet REMISS
och en effektivare hantering av
behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

2018.6164

I

Regionens åtagande

Remiss - Regional bredbandsstrategi för Kalmar Elisabet Eriksson
län

2018-06-13

Regionförbundet i Kalmar län

RJL 2018/1632

Remiss - Regional bredbandsstrategi för Kalmar REMISS
län

2018.6296

I

Regionens åtagande

Remiss - Förslag till rådets rekommendation om Lena Lindgren
stärkt sammarbete mot sjukdomar som kan
förebyggas genom vaccination

2018-06-18

Europeiska unionens råd

Regionens åtagande

RJL 2018/1664

Remiss - Förslag till Rådets rekommendation
om stärkt sammarbete mot sjukdomar som kan

REMISS
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förebyggas genom vaccination
2018.6391

Remiss - Avgiftsfrihet för screening för
livmoderhalscancer

Lena Strand

2018-06-19

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1699

Remiss - Avgiftsfrihet för screening för
livmoderhalscancer

REMISS

Remiss - Förslag till föreskrifter om behörighet
för sjuksköterskor att förskriva och ordinera
läkemedel

Lena Strand

2018-06-20

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/1718

Remiss - förslag till föreskrifter om behörighet för REMISS
sjuksköterskor att förskriva och ordinera
läkemedel

2018.6428

2018.6475

I

I

Remiss - Anpassningar av svensk lag med
anledning av kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/161

Evelina Örn

2018-06-21

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1742

Remiss - Anpassningar av svensk lag med
anledning av kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/161

REMISS

Remiss - Regional avfallsplan 2019-2022

Lena Strand

2018-06-26

June Avfall & Miljö AB

Verksamhetsstöd och
service

RJL 2018/1766

Remiss - ny renhållningsordning

REMISS

Remiss - Förslag till föreskrifter om utfärdande
av intyg

Evelina Örn

2018-06-26

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/1776

Remiss - nya föreskrifter om utfärdande av intyg REMISS
i hälso- och sjukvården

2018.6812

2018.6838

2018.6971

I

I

I

Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6.3,
Värnamo

Karin Henriksson

2018-06-28

Värnamo kommun

Länstrafiken

RJL 2018/1811

Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6.3,
Värnamo

REMISS

Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet –
tillitsbaserad styrning och ledning av
välfärdssektorn

Lena Lindgren

2018-06-28

Finansdepartement

Regionens åtagande

RJL 2018/1821

Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet –
En lärande tillsyn

REMISS

Förslag till föreskrift

Evelina Örn

2018-06-28

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/1822

Remiss - förskrifter om nationell
högspecialiserad vård

REMISS

Remiss - Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och
Västra Valla

Elisabet Eriksson

2018-06-29

Linköpings kommun

Regionens åtagande

RJL 2018/1834

Remiss - Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och
Västra Valla

REMISS

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om
informationssäkerhet för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster

Lena Strand

2018.7035

2018.7043

2018.7085

2018.7240

I

I

I

I

I
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2018-06-29

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regionens åtagande

RJL 2018/1843

Remiss - Förslag till föreskrifter om
informationssäkerhet för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster

REMISS

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om
rapportering av incidenter för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster

Lena Strand

2018-06-29

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regionens åtagande

RJL 2018/1844

Remiss - förslag till föreskrifter om rapportering
av incidententer för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster samt tjänster som är
viktiga för samhällets funktionalitet

REMISS

Förslag till föreskrifter om anmälan och
identifiering av leverantörer av samhällsviktiga
tjänster

Lena Strand

2018-06-29

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regionens åtagande

RJL 2018/1845

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan och REMISS
identifiering av leverantörer av samhällsviktiga
tjänster

2018.7241

2018.7242

I

I
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2018.6077

I

Motion - Lärcaféer som integrerad del av vården Lena Strand

2018-06-12

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna Regionens åtagande

RJL 2018/1607

Motion - Lärcaféer som integrerad del av vården MOTION
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Remiss - God och nära vård - En
primärvårdsreform

Lena Lindgren

2018-07-02

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1862

Remiss - God och nära vård - En
primärvårdsreform

REMISS

Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela
samhället SOU 2018:57

Linda Byman

2018-07-05

Kulturdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1912

Remiss - Barns och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället SOU 2018:57

REMISS

Remiss inför planbesked Hansarp Skärsboda,
Nässjö

Karin Henriksson

2018-07-06

Nässjö kommun

Länstrafiken

RJL 2018/1928

Remiss inför planbesked Hansarp Skärsboda,
Nässjö

REMISS

2018.7214

2018.7359

2018.7440

2018.7592

I

I

I

I

Remiss - Utveckling av verksamheter som
Lena Lindgren
bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och
lagen om ersättning för fysioterapi Ds 2018:31

2018-07-11

Socialdepartementet

RJL 2018/1963

Remiss - Utveckling av verksamheter som
REMISS
bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och
lagen om ersättning för fysioterapi Ds 2018:31

2018.7719

I

Regionens åtagande

Kungörelse detaljplan Hedenstorp
dnr Stbn/2016:31

Karin Henriksson

2018-07-20

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2018/1988

Kungörelse detaljplan Hedenstorp
dnr Stbn/2016:31

REMISS
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Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

Lena Strand

2018-07-03

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2018/1872

Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

MOTION

Motion - Prioritera psykvården

Lena Strand

2018-07-23

Morgan Malmborg & Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/1991

Motion - Prioritera psykvården

MOTION

Motion - Stoppa bidragen till pride

Lena Strand

2018-07-23

Morgan Malmborg & Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/1992

Motion - Stoppa bidragen till Pride

MOTION

Motion - Bevarar våra tre akutsjukhus

Lena Strand

2018-07-23

Morgan Malmborg & Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/1993

Motion - Bevara våra tre akutsjukhus

MOTION

2018.7262

2018.7736

2018.7737

2018.7738

I

I

I

I
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2018.8066

I

Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag Lena Strand
att se över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge

2018-08-08

Regeringskansliet

RJL 2018/2068

Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag REMISS
att se över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge

2018.8585

I

Regionens åtagande

Remiss - Översyn av maskinell dos, extempore, Lena Lindgren
prövningsläkemedel m.m.

2018-08-24

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/2216

Remiss - Översyn av maskinell dos, extempore, REMISS
prövningsläkemedel m.m.
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Motion - Stoppa bidragen till pride

Lena Strand

2018-08-14

Morgan Malmborg och Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/1992

Motion - Stoppa bidragen till Pride

MOTION

Motion - Prioritera psykvården

Lena Strand

2018-08-14

Morgan Malmborg och Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/1991

Motion - Prioritera psykvården

MOTION

Motion - Bevarar våra tre akutsjukhus

Lena Strand

2018-08-14

Morgan Malmborg och Per Svenhall

Regionens åtagande

RJL 2018/1993

Motion - Bevara våra tre akutsjukhus

MOTION

100535

100533

100536

2018.8166

K

K

K

I

Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja Lena Strand
resa hållbart NU

2018-08-14

Miljöpartiet de gröna

RJL 2018/2083

Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja MOTION
resa hållbart NU

2018.8487

I

Regionens åtagande

Motion - Jämlik förebyggande vård även på
landsbygden

Lena Strand

2018-08-22

Socialdemokraterna

Regionens åtagande

RJL 2018/2153

Motion - Jämlik förebyggande vård även på
landsbygden

MOTION
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Netpublicator
Region Jönköpings län kommer att införa Netpublicator för att lämna ut handlingar till
möten med nämnder, regionstyrelse och regionfullmäktige.
Såhär gör du för att komma igång med Netpublicator:
Gå in i App store och sök upp netpublicator
Ladda ner appen i din läsplatta

När appen har laddats ner öppna ikonen och tryck på lösenordshjälp och skriv in din
epostadress: kalle.anka@rjl.se och tryck på skapa lösenord.
En länk skicks då till din mail.
Öppna mailet, klicka på länken och skapa ett valfritt lösenord.
Därefter kan du på nytt logga in i appen för Netpublicator med din mailasdress och ditt nya
lösenord.
Därefter får du knappa in en valfri 4-siffrig kod som kommer att förenkla din inloggning
framöver.

Öppna och läsa kallelse samt handlingar i Netpublicator
•

Öppna ”Netpublicator” som finns på skrivbordet i din Ipad genom att dubbelklicka på
ikonen.

•

Tryck in den fyrsiffriga kod som du själv valt genom länken i det e-postmeddelande du
mottog när du först fick behörighet till Netpublicator. Har du inte tidigare fått behörighet
till Netpublicator, vänligen kontakta Lena Strand på kansliet.

•

Till vänster ser du de mappar och nämnder som du har behörighet till. Klicka på den
mapp vars innehåll du vill se.

•

Nu ser du de mötesdatum som är aktuella för den nämnd eller de forum du har tillgång
till.

•

Klicka på det mötesdatum vars kallelse och handlingar du vill läsa.

•

Genom att klicka på ärendena ser du handlingarna som tillhör varje ärende på
dagordningen tillhörande det specifika mötet du valt.

•

Klicka på handlingarna för att öppna och kunna läsa dem.

•

Du kan hela tiden återvända till tidigare flikar genom att trycka på pilen längst upp i
vänstra hörnet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 77-92
Tid:

2018-09-04 kl.08.30-12.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§84

Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi
för Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 föreslå regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till
remissutgåva för Regional utvecklingsstrategi.
Sammanfattning
Nu gällande Regional utvecklingsstrategi är under revidering.
Den reviderade versionen ska gå ut på bred remiss.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-08-27
 Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att remisstiden och tidsplanen bör ses över
och förtydligas.
Beslutet skickas till
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1
Detta är en revidering av den regionala utvecklingsplanen (RUS) som gjordes 2013 med sikte på 2025.
Föreliggande RUS är dock omdisponerad, prioriteringar och mål har reviderats och anpassats utifrån en
uppdaterad analys och förändringar i de nationella- och internationella styrdokumenten.
Dokumentet har förändrat från 48 sidor till två dokument – en omfattande bakgrundsdel och ett kortfattat
strategidokument om ca 12 sidor.
Det har därför inte upplevs som meningsfullt att markera de förändringarna som är gjorda, utan dokumentet
behöver ses och bedömas i sin helhet med förståelse för att det trots det ovan beskrivna är en revidering och inte
en helt ny RUS.
En bärande tanke har varit att målen och indikatorerna ska kunna vara relativt konstanta över tid och att det är
insatserna i handlingsplanerna som förändras i takt med utvecklingen. Utifrån önskemål från framförallt
kommunerna har den regionala utvecklingsstrategin delats i två delar: en kortfattad strategidel som pekar på
riktningen framåt och indikatorerna och en bakgrundsdel som utgör utgångspunkten för de strategiska vägvalen.
Det strategiska dokumentet har avsiktligen hållits mycket kortfattat för att det ska bli ett välanvänt och
funktionellt dokument som utmanar och verkligen har potential att göra skillnad.

Tidplan för revideringsprocessen
Remissversionen väntas gå ut i oktober 2018. Remissperioden pågår till december och beslut tas i februari –mars
2019. Under hösten 2018 kommer arbete med handlingsplaner och indikatorer att pågå. För indikatorerna
kommer ett utgångsvärde och ett målvärde att definieras. När beslutet tas i februari-mars kommer
handlingsplaner och mål för indikatorerna att inkluderas i beslutet.
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Inledning – En regional utvecklingsstrategi som visar
vägen mot en hållbar framtid
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår
från en vision, de nationella och internationella
styrdokumenten och en omfattande process i länet
för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen,
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov
och prioriteringar för en hållbar utveckling och
tillväxt för hela länet.
Den regionala utvecklingsstrategin har
utgångspunkten att förmågan att attrahera, behålla
och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att utveckla attraktiva och
konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver
företag och som investerar kapital. De söker en
livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra
boende med bl.a. arbete, service, omsorg, hälsa och
fritid. I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i
en kommun, jobba i en annan och besöka
kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som
erbjuder ett bra liv idag och i framtiden.
För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar
utveckling idag. Styrdokument, som Agenda 2030,
pekar på de arbetsområden som krävs för en hållbar
utveckling och genom den omfattande process som
lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir
det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner
än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en
hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala
utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa
att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt
även i framtiden.

En vision som lyfter
Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett
löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig
för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är
en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år
2035.
Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region.
Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda
möjligheter till boende, arbete, företagande,
utbildning och utveckling, bra kommunikationer
och ett rikt fritids- och kulturliv som ger
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.
Visionen och strategin ska leda till att människor
vill söka sig till länet och få dem att stanna.

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning.
Arbetet med målen ska verka för att utrota
fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete
för planeten och dess naturresurser, verkställa
mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare
samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och
flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska
därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner.
Alla invånare i Jönköpings län ska känna att de har
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet,
oavsett kön, ålder, bakgrund eller individuella
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara
jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa
förutsättningar för att leva, verka och bo i alla
kommuner i länet skapas långsiktig attraktivitet.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller
människors hälsa. En smart och affärsdriven
miljöutveckling ska därför bidra till att de
traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna
växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan
få fäste och bidra med nya företag och innovationer.
Forskningen och högskolans starka ställning ska
bidra ytterligare med innovationer och ökad
konkurrenskraft till hela länet.
Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att
länet har fungerande kretslopp, en biologisk
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen,
upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det
krävs anpassning för att nå klimatmålen, till
klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och
riskhantering liksom miljöskydd och effektivt
resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål
ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän”
2050.
RUS:en ska leda till att år 2035 är Jönköpings län
ett hållbart och attraktivt län där det är bra för alla
att leva.
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Sammanfattning
Denna remissversion av den Regionala
utvecklingsstrategin innehåller dels det
bakgrundsdokument med länets utgångsläge inför
revideringen av den regionala utvecklingsstrategin
(kapitel 1-3) och remissutgåvan av strategin (kapitel
4).
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår
från visionen, de nationella och internationella
styrdokumenten och en omfattande process i länet
för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen,
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov
och prioriteringar för en hållbar utveckling och
tillväxt för hela länet. De fem fokusområdena är: en
hållbar utveckling/Agenda 2030, innovation och
företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt
samarbete. Dessa områden har döpts till: En
hållbar region, En smart region, En attraktiv och
tillgänglig region, En kompetent region och En
global region. Efter önskemål från framförallt
kommunerna har en ambition varit att hålla den
regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig för att
det verkligen ska bli ett användbart och använt
dokument. Det har också funnits en önskan om att
våga sätta utmanande mål. Innehållet i den
regionala utvecklingsstrategin redovisas
sammanfattande nedan. Detta kompletteras med
indikatorer för strategins genomförande. Under
remissprocessen kommer handlingsplaner att tas
fram jämte utgångsläge och mål för indikatorerna.

Vision
”För ett bra liv och en hållbar utveckling i en
attraktiv region”
En hållbar region
2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka och åldras på
2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla.
Detta tillstånd omfattar alla invånare, oavsett kön,
sexuell läggning, ålder, utbildning, yrke, hälsa,
funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning,
identitet eller inkomstnivå. Målen i Agenda 2030
har nåtts, den hållbara utvecklingen inom
samhällets alla områden har lett till att länet är på
väg att bli ett plus-energi-län att fossila råvaror
fasats ut och att länet bidrar aktivt till 1,5 grads
målet. Resursanvändningen minskar och vi har en
hållbar konsumtion och produktion. Länets natur
och miljö mår allt bättre.

En attraktiv och tillgänglig region

I Jönköpings län säkerställs matchningen genom
det livslånga lärandet
2035 har länets hållbara utveckling tillsammans
med satsningen på smarta tätorter och livsmiljöer,
attraktiva och väl dimensionerade boenden, ett rikt
utbud av kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela
länet utvecklas och är attraktivt att bo och verka i
för alla. Utvecklingen av stambanan och
höghastighetsbanan har revolutionerat resande såväl
som transporter, infrastrukturen och
kollektivtrafiken i länet stödjer ett multimodalt
resande, de funktionella arbetsmarknadsregionerna,
länsinvånarnas resor till arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur samt besöksnäringen.
Länet har en robust digital infrastruktur och 100
procents mobiltäckning. 2035 är länets alla
strukturer är tillgänglighetsanpassade så att alla
länsinvånares potential kommer till sin rätt.

En smart region
I Jönköpings län skapar tillgänglighet
utvecklingskraft
2035 har länet utvecklats till ett smart
internationellt innovationscentrum för prototyp- och
produktionsutveckling och för förädling av
bioråvara. Länet ger ett nettobidrag till landets
självförsörjning av livsmedel. Länets strategiska
läge har befäst länets position som logistik- och ehandelscentrum i Skandinavien. Digitaliseringen
jämte tjänstenäringarnas starka utveckling har
skapat förutsättningar för offentliga tjänster i
världsklass och en besöksnäring med internationell
lyskraft. Länet ses som en förebild inom
arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och jämlikhet,
för alla samt har ett näringsliv som aktivt bidrar till
miljöutvecklingen. 2035 är Jönköpings län den
fjärde tillväxtregionen i Sverige.

En kompetent region
Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen
i Sverige 2035
2035 erbjuder länet landets mest spännande
arbetstillfällen och lockar därför internationell
spetskompetens till länet. Strukturerna för
utbildning och kompetensutveckling stödjer
näringslivets utveckling varför alla invånarnas
potential förverkligas och kompetens tas tillvara,
sysselsättningen är hög och matchningen säkerställs
genom det livslånga lärandet.

En global region
Ett internationellt konkurrenskraftigt län
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2035 bidrar länets internationalisering och globala
prägel till landets utveckling. Det goda klimatet för
nyetableringar och direktinvesteringar bidrar till
länets status som tillväxtmarknad. Länets näringsliv
är en självklar länk i de globala värdekedjorna och
länet är en del av den arbetsmarknadsregion som
sträcker sig till norra Tyskland. Länet är pådrivande

i utvecklingen av EU och bidrar aktivt till att stödja
andra länders utveckling i riktning mot en allt mer
hållbar värld.
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1.0 Regional utvecklingsstrategi – RUS
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar
och nationella styrdokument1 samt nationella
strategier kopplade till områden som berörs inom
dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för
regional utveckling ska leda arbetet genom att
utarbeta och fastställa en regional strategi för länets
utveckling2 (RUS) och samordna insatser för
genomförande av strategin. Detta arbete ska
utformas och bedrivas i sektorsövergripande3
samarbete mellan aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Utvecklingen i
länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och
utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av
det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till
regeringen.
Den regionala utvecklingsstrategin ska fungera som
en samlad strategi för det regionala utvecklingsoch tillväxtarbetet som tar sin utgångspunkt i de
internationella och nationella styrdokumenten och
utifrån dessa fokuserar på länets behov och
utvecklingsförutsättningar.
Syftet med en starkare regional förankring av
utvecklingsfrågor är att uppnå samordningsvinster
och tillräckligt stort befolkningsunderlag för att
komma fram till bra lösningar. Samtidigt handlar
det om att behålla närhet till människor och
verksamheter som ska stå för utvecklingsinsatserna
och driva utvecklingen framåt och att kunna ta
hänsyn till specifika regionala förutsättningar och
utmaningar.
Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala
länken i en logisk kedja från internationella och
nationella program och strategier till lokala
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående
utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den
andra och där programinnehåll överförs till nästa
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i
gränsöverskridande samarbeten inom och utom
länet och ska samordnas med de nationella målen
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630),
Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga
Villkorsbeslut och Regleringsbrev från regeringen, Nationell
strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020,
Agenda 2030.
1

2

Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019

Alla delar av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
behöver integreras – då de alla är olika delar av samma process
och beroende av varandra.
3

Globala överenskommelser
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft

Region/län
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner

2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi
för utveckling och tillväxt.
En ambition har varit att hålla den regionala
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det
verkligen ska bli ett användbart och använt
dokument. Prioriteringarna har begränsats för att
också ge möjlighet för länets kommuner att
utveckla strategier för sin utveckling. Ett mer
utförligt underlag finns i detta dokument jämte
källhänvisningar, definitioner, underlag och
exempel som har samlats på http://utveckling.rjl.se.
I det nationella uppdraget definieras fyra
utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin
ska hantera: demografisk utveckling, globalisering,
klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den
regionala utvecklingsstrategin vändas till
möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt
tillväxtarbete: innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt
samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda
2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i
strategin. Utöver dessa har länets identifierade
behov av utveckling lyfts in.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft
och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för
att genomföra strategin kommer handlingsplaner
och riktade projektutlysningar att kopplas till
insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med
både Europeiska Unionens och Sveriges nationella
arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda
tråden genom styrsystemet.

11

1.1 Bakgrund till innehållet i
RUS:en
Detta är en revidering av den regionala
utvecklingsstrategi som antogs 2013 av dåvarande
Regionförbundet i Jönköpings län.

Regional utvecklingsstrategi
2013-2025
Den strategin tog sin utgångspunkt i visionen att
”Region Jönköping skapar kraft”. Det långsiktiga
målet var: ”En snabbare, öppnare och smartare
Region Jönköping”.
Den organiserades i två målområden: näringsliv och
livsmiljö. Den var uppdelad i fyra delstrategier och
sju framgångsfaktorer. Allt stod på en grund av en
ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbar
utveckling. Helheten illustrerades av ett hus, ett
”RUS-hus”.
I revideringsprocessen har denna modell diskuterats
och både innehåll och målområden gäller i hög grad
fortfarande. Kritiken handlar om att den är
komplicerad och svår att förstå samt är begränsat
känd.

Den reviderade strategin 20192035
Den regionala utvecklingsstrategin har i denna
version anpassats för att samspela med förändringar
i de styrande nationella och internationella
dokumenten. Exempelvis har den nationella strategi
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020 som ska vara vägledande för det
regionala tillväxtarbetet4 först nu integrerats i den
regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län.
Agenda 2030 har tillkommit och integreras nu i
RUS:en. Sedan den regionala strategin antogs 2013
har Region Jönköpings län bildats och ansvaret för
den regionala utvecklingsstrategin övertogs därmed
i enlighet med lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och
förordning 2017: 583 av den nybildade regionen.
De synpunkter och medskick som framkommer i
den OECD rapport5 som beställts av de tre
Smålandslänen och Blekinge har integrerats i
analysen och deras utvecklingsrekommendationer
finns med bland mål och indikatorer.

4

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)

OECD Rapporten: “A Territorial Review of SmålandBlekinge: Monitoring Progress since 2012” (Second draft per
2018-05-21)
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Ambitionen i denna uppdaterade och reviderade
version har varit att dels tydligt integrera de
nationella och internationella styrdokumenten, dels
att begränsa och tydliggöra mål och indikatorer för
att strategin verkligen ska göra skillnad samt att
utöka analysen och underlaget för strategin. På
förslag från kommunerna delas den regionala
utvecklingsstrategin i två dokument: en strategidel
och en bakgrunds- och analysdel. Förhoppningen
med det är att strategidelen ska bli ett välanvänt
dokument som fler tar del av och stödjer sig mot
och att analysdelen blir ett användbart dokument för
kommuner, myndigheter och andra intressenter som
vill tränga djupare ner i bakgrund,
utvecklingsområden och mål.
Utifrån detta är den regionala utvecklingsstrategin
starkt omredigerad och omdisponerad, analys och
bakgrund är uppdaterade och målen är betydligt
färre än i den förra strategin.
I revideringsprocessen har betoningen legat på
inflytande och delaktighet av länets kommuner,
länsstyrelsen, näringsliv, civilsamhälle, akademi
och myndigheter. Ett stort antal workshops har
genomförts med olika aktörer i länet under två år.
Under slutfasen har också barn och ungdomars
perspektiv särskilt lyfts in genom workshops som
genomförts på skolor.

Fokus i den nya strategin
Den reviderade regionala utvecklingsstrategin
fokuserar på fem områden: Hållbarhet – En hållbar
region6, Innovation och företagande – En smart
region, Attraktiva miljöer och tillgänglighet – En
attraktiv och tillgänglig region,
Kompetensförsörjning – En kompetent region samt
Internationellt samarbete – En global region.
De övergripande målen i strategin är tänkta att
fånga upp den högsta aggregerade nivån inom
respektive område – dvs om det målet nås –
säkerställs att alla andra eftersträvansvärda mål
också nås. Detta gör att strategin kan hållas
kortfattad.

Andra strategier och styrande
dokument
Den regionala utvecklingsstrategin existerar inte på
egen hand utan baseras som nämnts på flertalet
nationella och internationella styrdokument. Den
regionala utvecklingsstrategin utgör också
Begreppet region används genomgående i enlighet med
begreppsapparaten i nationella och internationella dokument som
avser regionernas/länens utveckling och avser just länet. När
organisationen Region Jönköpings län avses skrivs hela
organisationens namn ut.
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utgångspunkt för många av länets strategier och
handlingsplaner. De blir därmed en förlängning av
den regionala utvecklingsstrategin och går in mer
specifikt på varje område – geografiskt eller
tematiskt. Den regionala utvecklingsstrategin kan
således ses som ett paraply över dessa strategier
som tillsammans utgör det strategiska styrsystemet
för Jönköpings län.

Övergripande nationella och
internationella styrdokument
På internationell nivå finns Agenda 2030 och MRkonventioner som Barnkonventionen. På EU-nivå
finns till exempel EU 2020, Östersjöstrategin och
CEMR-deklarationen7.
På nationell nivå finns den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020 som ska integreras i den regionala
utvecklingsstrategin. Den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
fastställer också de regionala
utvecklingsstrategiernas roll för
sammanhållningspolitiken inom EU.
På nationell nivå finns också strategier och program
som exportstrategin, strategin för smart
industrialisering, bredbandsstrategin,
digitaliseringsstrategin, livsmedelsstrategin,
landsbygdsprogrammet m.fl. Dessa påverkar och
sätter ambitionsnivån för den regionala
utvecklingsstrategin i tillämpliga delar.

Övergripande regionala styrande
dokument
Det finns ett flertal regionala styrdokument och
handlingsplaner. En sammanställning av dem visar
att de i huvudsak pekar på samma väg framåt för
länets utveckling, men att det finns viss
överlappning, vissa motsägelser och vita fläckar. En
del betydelsefulla planer har också visat sig
begränsat kända, även för aktörer som är viktiga för
deras genomförande. En övergripande ambition
framöver bör därför vara att synkronisera

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen).
Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de
europeiska kommun- och regionförbundens
samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen är ett verktyg för
kommuner, landsting och regioner att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att
diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer
reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och
regional nivå.
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dokument, begränsa deras omfattning, antalet mål
och insatser för att de verkligen ska betyda något
för länets utveckling och göra skillnad över tid.
För länets utveckling finns bland andra följande
styrande dokument som på olika sätt ska samspelar
med eller realiserar innehållet i den regionala
utvecklingsstrategin: den regionala transportplanen
2018-2029, regionalt trafikförsörjningsprogram
2014-2025, den regionala kulturplanen, den
regionala digitala agendan för Jönköpings län
(REDA), strategin tillsammans för en jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025, den
regionala innovationsstrategin 2017-2025, klimat
och energistrategin, regionalt serviceprogram,
strategi för KKN (Kulturella och Kreativa
Näringar), handlingsplan för landstings, regioners
och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet.
För länets utveckling spelar också
Strukturfondspartnerskapet, Regionsamverkan
Sydsverige, Brysselsamarbetet Småland Blekinge
Halland – South Sweden, Europa Direkt,
medlemskapet i Assembly of European Regions
(AER), KomHem avtalet, Sjukvårdsregionen, olika
positionspapper och olika handslag betydande
roller.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för det regionala
handlingsprogrammet för landsbygdsprogrammet
och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020,
jämställdhetsprogrammet 2014-2018, den regionala
livsmedelsstrategin, strategi för integrationsarbete,
träbyggnadsstrategin, skogsstrategin, (dessa båda
gäller för de tre Smålandslänen) landskapsstrategin
för biologisk mångfald, klimat- och energistrategin,
grön handlingsplan 2018-2022 och åtgärdsprogram
för hälsans miljömål 2016-2020, minskad
klimatpåverkan 2015-2019, vattnets miljömål 20172021 m.fl. dokument.

Kommunerna
Utöver detta har kommunerna egna strategier,
planer och handlingsplaner för sin utveckling.
Tillsammans ska dessa planer utgöra mål och
ambitionsnivåer i styrsystemet för länet.
Information om ovanstående strategier, planer och
andra dokument finns på http://utveckling.rjl.se

Utvärdering och analys
Prioriteringarna av vad som behöver göras för att
uppnå den vision och de mål som finns i den
regionala utvecklingsstrategin tas fram genom:
utvärderingar, mätningar, att dra slutsatser av
statistiken, jämförelser mellan nuläget och
målsättningarna och inventeringar av de insatser
som pågår. Dessa analyser görs årligen för att
säkerställa att arbetet verkligen bidrar till målen.
Mål och handlingsplaner integreras i budget,

flerårs- och verksamhetsplaner för Region
Jönköpings län.
Vad som pågår och vad som behöver prioriteras
presenteras löpande digitalt på Region Jönköpings
läns utvecklingsplats, http://utveckling.rjl.se. En
årlig sammanställning av länets utveckling i enligt
med den regionala utvecklingsstrategin kommer att
göras på länsnivå och i tillämpliga delar också på
kommunnivå.

Samsyn, samverkan och
samhandling
Ett län är inte en organisation eller ett företag. Det
består av en lång rad självständiga aktörer, med
egna agendor och intressen. För att arbetet för en
hållbar regional utveckling och tillväxt ska bli
framgångsrikt krävs att samhällets insatser är
samordnade så att resurserna riktas och används på
bästa möjliga sätt. En förutsättning är ett
välfungerande samspel mellan offentlig
verksamhet med politiska företrädare, högskola,
forskningsinstitut och näringsliv, men också att
enskilda invånare, föreningsliv, fackliga
organisationer och andra sammanslutningar är
delaktiga. På så sätt hittar aktörerna tillsammans,
de för samhället, bästa helhetslösningarna och kan
prioritera åtgärder som ger synergieffekter mellan
de sociala, kulturella, ekonomiska och
miljömässiga dimensionerna.
Utvecklingen i länet drivs av de människor som
lever och verkar här. Det finns behov av att
utveckla och förbättra den samverkan och samsyn
som finns för att på ett mer effektivt och
övergripande sätt lyckas med de utmaningar som
presenteras i den regionala utvecklingsstrategin.
Samverkan behöver ske på alla nivåer, såväl lokal
som nationell och internationell. De faktorer som
driver utveckling och tillväxt följer inte
administrativa gränser och aktörerna på lokal och
regional nivå måste se sin roll ur ett mer globaltoch gränsöverskridande perspektiv.
Att samsyn, samverkan och samhandling är
avgörande för att kunna arbeta med hållbar tillväxt
inom länet är en självklarhet. Samsyn och
samverkan är det kitt som får länets aktörer att
tillsammans sikta mot gemensamma mål, lyckas
koordinera insatser gemensamt och utvecklas sida
vid sida. Samhandling går ett steg längre och
betecknar det gemensamt koordinerade och
simultana arbetet mot våra mål som exempelvis
prövas när utländska aktörer intresserar sig för att
etablera sig i länet och många intressenter är
berörda, beslut behöver fattas på olika nivåer och

arbetet behöver gå fort för att inte missa en
värdefull möjlighet för länet. Samsyn, samverkan
och samhandling är således avgörande aspekter för
att alla aktörer inom Jönköpings län ska kunna
arbeta tillsammans för en fortsatt hållbar tillväxt
och ett attraktivt län där människor, oavsett kön,
bakgrund eller individuella förutsättningar, vill
leva, verka och bo och där företag kan utvecklas,
växa och blomstra.

1.2 Vägen fram till den
regionala
utvecklingsstrategin
I inledningen av detta kapitel beskrivs vad den
regionala utvecklingsstrategin är och vad uppdraget
om regional tillväxt och utveckling innebär.
Innehållet och utformningen av strategin har skett
med insyn och påverkan från de råd och nätverk
som finns för regional samverkan kring olika frågor
i länet. Exempel på sådana råd och nätverk är
Kompetensrådet, Tillväxtrådet, nätverket för
vuxenutbildningsrektorer, nätverket för
kommunernas näringslivschefer, klimatrådet,
integrationsrådet, jämställdhetsrådet,
Digitaliseringsrådet, nätverk för branschföreträdare
och kommundirektörsnätverket (där Länsstyrelsen
och JU också är representerade) m.fl. I nätverken
finns både offentliga och privata organisationer
representerade. Under revideringsprocessen av den
regionala utvecklingsstrategin har dessa råd och
nätverk konsulterats för att hitta de aktuella
utmaningarna och prioriteringarna som Jönköpings
län står inför. Representanter för det
företagsfrämjande systemet, akademin och den
sociala ekonomin har kommit med inspel.
Tvärsektoriella arbetsdagar har arrangerats för att
skapa en dialog om länets utmaningar, behov och
styrkor. Genom detta har en bred representation
säkerställts där olika intressenter har fått delta i
arbetet med den nya versionen av RUS. Det har
genomförts mängder av workshops, bland annat
med kommunernas och olika organisationers
utsedda RUS-ombud. Totalt har ett hundratal
workshops och arbetsdagar genomförts under en
tvåårsperiod.
Genom den politiska förankringen och de politiska
beslut som fattas om innehållet i strategin,
säkerställs att länet och alla dess kommuner har
delaktighet i både framtagande och genomförande
av den regionala utvecklingsstrategin.

3.0 Bakgrund, utgångsläge och utmaningar
Kapitlet bakgrund, utgångsläge och utmaningar har strukturerats utifrån det nationella uppdraget som ska vara
vägledande för den regionala utvecklingsstrategin och innehåller avsnitten Hållbar utveckling och livsmiljö, följt
av Attraktivitet och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning och Internationellt
samarbete. De utmaningar som beskrivs i Agenda 2030 och de fyra utmaningarna i det nationella uppdraget
(demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, samt social sammanhållning) sammanfaller i
hög grad med länets utmaningar, även om de inte alltid yttrar sig på samma sätt, och de kräver åtgärder
anpassade för länets förutsättningar, behov och målbilder för att säkerställa länets måluppfyllelse, tillväxt och
utveckling över tid.

3.1 Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov – det är en hållbar utveckling8. Begreppet hållbar utveckling innehåller två grundläggande koncept:
behov - och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges - och
de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms
av teknologi och social organisation. All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar
utveckling och de globala mål som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. För att
nå många av de utsläpps- och hållbarhetsmål som Sverige åtagit sig och som länet beslutat om behöver denna
regionala utvecklingsplan visa på vägen dig. 2035 ska arbetet redan vara gjort, lösningarna finnas på plats och
länet i alla delar bidra till att skapa en hållbar utveckling. Hållbarhet är därmed en av de största utmaningarna i
denna regionala utvecklingsstrategi.
Ett bra liv handlar om livskvalitet. Upplevd livskvalitet är till sin natur subjektiv och är svår att mäta på regional
och kommunal nivå. Livskvalitet får därför i denna strategi begränsas till förutsättningarna för god livskvalitet,
då sämre förutsättningar för livskvalitet som exempelvis sjukdom, inte betyder att en individ som är sjuk har en
sämre livskvalitet än en individ som är frisk. Därför avgränsas begreppet här till yttre, mätbara betingelser som
förväntas leda till en positiv subjektiv upplevelse.9 God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Ett attraktivt och tillgängligt län där
människor och miljö mår bra, kräver ett ständigt arbete med livsmiljö och hälsa.

8

Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades i Brundtland rapporten, 1987

Tillväxtverket och Reglab har i ett gemensamt projekt tagit fram ett breddat mått på hållbar utveckling och förutsättningar livskvalitet i
svenska regioner: BRP+. Det är ett mått som kombinerar bruttoregionprodukten (BRP) med värden som anger som produktionen skett på ett
sätt som bidragit till ökad livskvalitet för invånarna och bidragit till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling.
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3.1.1 Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just
2030, men det finns också delar som ska vara

1. Ingen fattigdom
Mål ett är att avskaffa all form av fattigdom
överallt. Fattigdom innebär förutom ekonomiska
medel också brist på frihet, makt, inflytande, hälsa,
utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är
kvinnor och flickor.
2. Ingen hunger
Mål två är att avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning
och främja hållbart lantbruk. Den svenska
självhusgraden av livsmedel är lägst i Europa. För
att säkra livsmedelsförsörjningen över tid behöver
produktionen i Sverige öka dramatiskt.
3. Hälsa och välbefinnande
Mål tre är att säkra att alla kan leva ett hälsosamt liv
och verka för alla människors välbefinnande. God
hälsa är en grundläggande förutsättning för
människors möjlighet att nå sin fulla potential och
bidra till samhällets utveckling.
4. God utbildning för alla
Mål fyra är att säkerställa en inkluderande och
jämlik utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla. Forskning visar att en
inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är
en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa
och jämställdhet i ett samhälle. Utbildningssystemet
måste möta människors behov under hela livet –

uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAPanalys av Jönköpings län i förhållande till Agenda
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats
i mål och indikatorer.

från tillgång till förskola över grundskoleutbildning
till att alla unga personer ges möjlighet till
gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.
5. Jämställdhet
Mål fem är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors
och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål men
också en förutsättning för en hållbar och fredlig
utveckling. Jämställdhet uppnås när alla kvinnor
och män, pojkar och flickor har lika rättigheter,
villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina
liv och bidra till samhällets utveckling.
6. Rent vatten och sanitet
Mål sex är att säkerställa tillgång till och hållbar
vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en
förutsättning för allt levande på jorden och därmed
också en förutsättning för en hållbar utveckling.
Vatten är en förutsättning för livsmedels- och
energiproduktion samtidigt som klimatförändringar
visar sig tidigt och tydligt i förändrad
vattentillgång. En hållbar vattenförvaltning och en
restaurering av ekosystemens vattenhållande
förmåga är av avgörande betydelse.
7. Hållbar energi för alla
Mål sju är att säkerställa att alla har tillgång till
tillförlitlig, hållbar och modern energi till en
överkomlig kostnad. Tillgång till modern och
förnybar energi och rena bränslen är en

förutsättning för att möta många av
samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda
2030. Mer kraftfulla åtgärder behöver göras för att
påskynda omställningen till ett mer hållbart
energisystem globalt.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål åtta är att verka för en inkluderande och
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt , full och
produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla. Goda förutsättningar för
privat företagande och entreprenörskap är en
förutsättning för tillväxt. För att företagen ska
kunna utveckla sin potential är tillgång till
regionala, nationella och globala marknader
avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för
utländska investeringar som kan ge viktiga bidrag
till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring
och produktiv kapacitet. För att lyckas attrahera och
behålla kompetent arbetskraft är anständiga
arbetsvillkor en förutsättning.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål nio är att bygga en motståndskraftig
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation. En väl
fungerande infrastruktur genererar flera positiva
effekter och främjar ekonomisk tillväxt och
utveckling.
10. Minskad ojämlikhet
Mål tio är att minska ojämlikhet inom och mellan
länder.
11. Hållbara städer och samhällen
Mål elva är att städer och bosättningar ska vara
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål tolv är att främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
13. Bekämpa klimatförändringen
Mål tretton är att vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
14. Hav och marina resurser
Mål fjorton är att bevara och nyttja haven och de
marian resurserna på ett hållbart sätt i syfte att
uppnå en hållbar utveckling.
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Mål femton är att skydda, återställa och främja ett
hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning,
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Mål sexton är att främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har
tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och
ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på
alla nivåer.
17. Genomförande och globalt partnerskap
Mål sjutton är att stärka genomförandemedlen och
återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.

Jönköpings län mot Agenda 2030
Arbetet med Agenda 2030 handlar dels om hur
Jönköpings län ska lyckas med att utveckla de
områden som behöver utvecklas i länet. Det kan
bland annat handla om jämställdhet, hållbar miljö,
hållbar konsumtion och god utbildning för alla.
Dels handlar det om att bidra till en utveckling
enligt Agenda 2030 i andra delar av välden
eftersom en del av ansvaret handlar om att bidra till
att andra länder lyckas de globala målen. För att
lyckas med detta beaktas Agenda 2030 i hela den
regionala utvecklingsstrategin och länets
utvecklingsarbete behöver ses i ett globalt
perspektiv, för en utveckling mot en mer hållbar
värld.

3.1.2 Hållbarhet
Med utgångspunkt i Agenda 2030 är hållbarhet en
central del i arbetet för utveckling och tillväxt för
Region Jönköpings län. Hållbarhet ska vara ständigt
närvarande i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet.
Med basen i hållbarhetsdimensionerna skapas en
medvetenhet kring de värden som är viktiga för
såväl länet som för resten av världen och som
förverkligas genom Agenda 2030. Hållbar
utveckling innehåller ömsesidigt beroende
dimensioner: den sociala och kulturella, den
ekologiska och den ekonomiska, som alla beaktas i
det regionala tillväxtarbetet.

Den sociala och kulturella dimensionen lyfter
fram betydelsen av människors initiativ,
engagemang och skaparkraft, liksom betydelsen av
att resurser, inflytande och makt fördelas rättvist,
jämlikt och jämställt. Alla människor ska garanteras
social service, trygghet och delaktighet i
samhällslivet, oavsett kön, bakgrund och
individuella förutsättningar. Ett gemensamt ansvar
och inflytande över utvecklingen förutsätter ett
samhälle med mångfald och demokratiska
värderingar, med beaktande av exempelvis FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna och
barnkonventionen, där alla invånare har möjlighet
till inflytande. Mångfald och demokratiska
värderingar måste värnas och respekteras, men
kultur är också dynamisk och förändras över tid.
Det är därför viktigt att respektera kulturens
betydelse men samtidigt tillåta förändring och
flexibilitet för att fortsatt kunna värna om
demokratiska värderingar och mångfald i vårt
samhälle.
Den ekologiska dimensionen handlar om att
ekosystemen ska skyddas och utvecklas för att ge
förutsättningar för en god livsmiljö och för att
kunna leverera de ekosystemtjänster som krävs för
ett gott liv. Ekosystemtjänster är de funktioner hos
ekosystemet som på något sätt gynnar människan,
det vill säga upprätthåller eller förbättrar
människans välmående10. De mest kritiska
miljöaspekterna som utgör hinder för hållbar
utveckling är klimatförändringarna, den kraftiga
utarmningen av biologisk mångfald, brutna
kretslopp av näringsämnen och spridning av
miljögifter. Vart och ett av dessa problem kan
äventyra både nuvarande och kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Det krävs anpassning till klimatförändringar,
riskförebyggande och riskhantering liksom
miljöskydd och effektivt resursutnyttjande i
övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa
stabila och sunda ekonomiska förhållanden.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger intimt samman med
näringslivets utveckling. För den framtida
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen i
näringslivet och förmågan att utveckla och sälja nya
varor och tjänster avgörande. Ett starkt och
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller
människors hälsa.
För att lyckas med hållbarhetsmålen krävs aktiva
åtgärder som påverkar strukturerna för hur
människor, företag och det offentliga producerar,

Definition enligt The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB)
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konsumerar och återvinner produkter och material.
Den linjära ekonomin har visat sig vara ohållbar
över tid och för att kunna lämna över ett hållbart
samhälle till nästkommande generationer krävs en
cirkulär ekonomi.
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska
modeller för affärsmöjligheter där cirkulära
kretslopp i ett företag, samhälle eller en
organisation används snarare än linjära processer
som hittills har varit dominerande. Cirkulär
ekonomi handlar om att skapa kretslopp där
material återvinns och görs om till nya produkter
istället för att påfresta jordens resurser med ännu
mer råvaruutag. Företag måste skapa nya modeller
för att ta större miljöhänsyn, konsumenter måste
göra mer aktiva och upplysta val och samhället
måste säkerställa systematisk återvinning och
återbruk.

3.1.3 Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största
utmaningar. Uppdraget till regionerna att Sverige
ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar
utveckling internationellt och målen i Agenda 2030
kräver därför omfattande och riktade insatser.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2017”
att för att världen ska ha 50-60 procent chans att nå
1,5-gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara
nere på 36,5 gigaton, vilket motsvarar en
utsläppsminskning på cirka 30 procent.
Det finns nya studier som säger att utsläppen 2030
måste ner till 24 gigaton koldioxid år för att vi ska
ha mer än 66 procents chans att nå 1,5gradersmålet. Dessa studier är dock än så länge få
och har därför inte tagits med i rapportens
huvudslutsats 2017, men FN bedömer att de
kommer vara med i 2018 års rapport.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045,
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett
stort ansvar att aktivt bidra till en grön
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet
med att nå miljömålen är viktigt för att nå en
långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som
utmaningen innebär möjligheter genom den
samhällsomställning som krävs för att nå målen.
Ministerrådets ”Regional potential index” visar
också att regioner som är föregångare inom
bioekonomi och ekoinnovationer har en stark
utveckling och bedöms ha en högre regional
potential än regioner som ännu inte erövrat dessa
områden.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har
passerats de senaste åren. År 2015 översteg den
sammanlagda halten av koldioxid i atmosfären 400
ppm (miljondelar). I dag är koncentrationerna av
koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har
varit någon gång under de senaste 800 000 åren.
År 2015 var också det första året då den globala
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad
högre än under förindustriell tid. År 2016 var ännu
varmare än 2015. El Niño bidrog sannolikt till en
del av temperaturhöjningen under dessa år. Men
medeltemperaturen under 2017 påverkades inte av
El Niño och låg trots det kring 1,1° C högre än
under förindustriell tid. Det innebär att 2017 var det
varmaste året någonsin av de uppmätta år som inte
har påverkats av El Niño. 2018 ser hittills ut att
följa den trenden.
Regeringen konstaterar att landistäcket på Grönland
och delar av Antarktis har minskat. Även
utbredningen av havsisen på Arktis har minskat.
Smältande glaciärer och landisar har i kombination
med havens uppvärmning gjort att havsnivån stigit
med nära 0,2 meter mellan 1901 och 2010. Takten i
havsnivåstigningen har dessutom tilltagit, från en
höjning mellan 2,5 och 2,9 millimeter per år under
perioden 1993–2004 till mellan 3,3 och 3,7
millimeter per år under 2004–2015. Det finns också
stöd för att en snabb avsmältning av havsisen i
Arktis kan påverka jetströmmarna – kraftiga
höghöjdsvindar som finns flera kilometer uppe i
atmosfären och som påverkar väderfenomen på
jorden.
I takt med temperaturhöjningen riskerar
permafrosten att tina och släppa ut metan som legat
begravd djupt nere i marken. Metan är en mycket
potent växthusgas som kan påskynda den globala
uppvärmningen när den når atmosfären.
Haven har blivit surare genom att de har tagit upp
delar av den koldioxid som människan har släppt
ut. Haven har också blivit varmare, vilket i sin tur
kan få följdkonsekvenser som mer intensiva
orkaner. Observationer tyder även på att antalet
skyfall sannolikt har ökat. Tecken tyder på att
vädret blir mer extremt. Landet kommer att få vänja
sig vid perioder av högre vattenstånd då bördig
jordbruksmark står under vatten, liksom vid
perioder med för våra breddgrader hög värme och
extrem torka.
De förändringar som redan ses kan, om de inte
bromsas i tid, leda till något som kallas
återkoppling, vilket innebär att funktioner som
normalt sett dämpar, kylar eller läker förändras till
att istället bli förstärkande eller uppvärmande vilket

skapar en accelererande växthuseffekt som i sin tur
skapar fler accelererande processer. Allt fler
klimatforskare tror att gränsen för när detta händer
är ca 2 graders global uppvärmning11. Det talar för
att 1,5 grad är den maximala uppvärmningen som
får ske, annars riskerar stora delar av jorden som
idag är mycket tätbefolkade att bli obeboeliga.
Klimat- och naturkatastrofflyktingar är redan idag
mer än dubbelt så många som flyktingar undan krig
och konflikter.

Klimatets utveckling i Sverige
Observationer från SMHI visar att
temperaturförändringen i Sverige har varit ungefär
dubbelt så stor som det globala genomsnittet som
redovisas i FN:s klimatpanels (IPCC)
utvärderingsrapport 201412. Eftersom
konsekvenserna av klimatförändringarna märks
redan i dag och kommer att bli allt mer påtagliga
under åren som kommer, behöver – förutom arbetet
med att bromsa utvecklingen - också arbetet med att
klimatanpassa samhället utvecklas. För att klara den
beredskap som är nödvändig krävs bland annat ett
närmare samarbete med övriga EU-länder.
Det svenska målet för samhällets anpassning till ett
förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt
hållbart och robust samhälle som aktivt möter
klimatförändringar genom att minska sårbarheter
och ta tillvara möjligheter.

Världens utsläpp av växthusgaser
De globala utsläppen av växthusgaser år 2016
uppskattas till ungefär 52 miljarder ton
koldioxidekvivalenter.13 De senaste åren har de
globala utsläppen i stort sett legat still på samma
nivå, vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare då
utsläppen generellt har ökat varje år förutom under
ekonomiska kriser. En viktig förklaring till att
utsläppen inte ökat i samma takt de senaste åren är
att allt fler länder, regioner och städer liksom
företag och andra aktörer påbörjat ett klimatarbete,
samtidigt som förnybar energi blivit mer
konkurrenskraftig gentemot fossila energikällor.
(Se bilaga 4.)
Trots den goda utvecklingen är dagens
utsläppsnivåer långtifrån hållbara och världens
länder har genom Parisavtalet höjt ambitionen och
vill begränsa den globala uppvärmningen till under
2° C och sträva efter att hålla den under 1,5° C. De
närmaste årens utveckling är avgörande för om man
ska lyckas nå målen i Parisavtalet och därmed
11

Se exempelvis PNAS
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www.ipcc.ch

Koldioxidekvivalenter är ett mått för den sammanlagda mängd
koldioxid som utsläpp av olika växthusgaser motsvarar.
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minimera skadeverkningarna av
klimatförändringarna.

Sveriges utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av territoriella växthusgaser i Sverige
(liksom i hela EU) minskar. År 2016 uppgick
utsläppen i Sverige till 52,9 miljoner ton
koldioxidekvivalenter, vilket kan jämföras med de
71,5 miljoner ton som släpptes ut 1990.

Inrikes transporter
År 2016 var utsläppen från inrikes transporter i
Sverige 16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Vägtransporter är den helt dominerande källan med
94 procent av sektorns utsläpp, medan utsläppen
från inrikes sjöfart, inrikes luftfart och järnväg är
förhållandevis små. Utsläppen från inrikes luftfart
var 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016.
Sedan 2007 har utsläppen långsamt minskat, och år
2016 var utsläppen från inrikes transporter som
helhet 15 procent lägre än 1990. Minskningarna
sedan mitten av 00-talet förklaras till stor del av
ökad användning av biodrivmedel och dieselbilar
med lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande
bensinbilar. En ökad generell energieffektivisering
har också bidragit. Det beror dels på att nya lätta
fordon blivit effektivare till följd av bland annat nya
utsläppskrav inom EU, dels på att lätta och mer
bränslesnåla dieselfordon vunnit mark gentemot
bensinfordon. Ökningen av antalet dieselbilar under
senare år har dock lett till högre utsläpp av
luftföroreningen kväveoxid. Sedan 2011 har
utsläppen av kväveoxider från dieseldrivna
personbilar nästan fördubblats.14 Insatser när det
gäller fossilfria transporter har alltså stor betydelse
för att minska utsläppen.

Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner som används inom industri,
jordbruk, skogsbruk och inom andra
samhällssektorer släppte ut 3,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter 2016 i Sverige. Utsläppen
från arbetsmaskiner är 13 procent högre än vad de
var 1990. Arbetsmaskiner inom industrin svarar för
drygt en tredjedel av sektorns utsläpp, medan
arbetsmaskiner inom jordbruk och skogsbruk
tillsammans står för ungefär en tredjedel och andra
samhällssektorer för resten.15 Riktade satsningar på
fossilfria drivmedel för arbetsmaskiner är därmed
angelägna.

Avfall
Avfallssektorns utsläpp uppgick till 1,3 miljoner
ton koldioxidekvivalenter i Sverige 2016. Den
huvudsakliga utsläppskällan inom sektorn är
14
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metanläckage från avfallsdeponier. Sedan 1990 har
sektorns utsläpp minskat med 65 procent tack vare
deponiförbuden för brännbart avfall, i kombination
med andra styrmedel och åtgärder för att främja
materialåtervinning och energiåtervinning ur avfall.
Samtidigt har utsläppen från förbränning av avfall
med fossilt ursprung, som redovisas inom el- och
fjärrvärmeproduktionen, mer än tredubblats sedan
1990.
Ett aktivt arbete med den av EU-beslutade
avfallshierarkin (”avfallstrappan”) är av central
betydelse för att minska utsläppen av avfall och
konsumtion. Avfallstrappan består av fem nivåer:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad
avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Figur: Källa SCB

För att lyckas med det behöver insatser göras på
flera områden men störst tyngd behöver läggas på
det förebyggande steget – avfallsminimering. Det
gör att insatser behöver riktas mot exempelvis att
minska råvaruuttag, konsumtionsmönster och
produkters hållbarhet.

Bostäder och lokaler
Utsläppen från bostäder och lokaler för bland annat
service, jordbruk och andra kommersiella ändamål
har nationellt sett minskat med 87 procent mellan
1990 och 2016, från 9,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter till 1,2 miljoner ton.
Minskningen beror främst på att oljebaserad
individuell uppvärmning av bostäder, lokaler och
varmvatten ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och
biobränslen.

Produktanvändning och fluorerade
växthusgaser
Vid viss produktanvändning uppstår
växthusgasutsläpp, till exempel när lösningsmedel
och smörjmedel i produkter dunstar, när sprayburkar med vissa drivgaser används eller vid

läckage från kyl- och luftkonditioneringsanläggningar.
Växthusgasutsläppen från produktanvändning har
ökat från 0,6 till 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 1990 till 2015. Detta
beror främst på en ökad användning av HFC, en så
kallad fluorerad växthusgas eller f-gas. HFC har
ersatt ozonlagerförstörande freoner, bland annat
som köldmedium. Samtidigt har användningen av
kyl- och luftkonditionerings-anläggningar samt
värmepumpar ökat. F-gaser har sedan den 1 januari
2015 förbjudits och ersättningsämnen börjat
användas.

Industrin
Industrins utsläpp av växthusgaser uppgick 2016 till
16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige.
Sedan 1990 har industrins utsläpp minskat med 19
procent. Industrins växthusgasutsläpp omfattar
förbränningsutsläpp (knappt två tredjedelar) och
processutsläpp (en tredjedel) samt en liten del
diffusa utsläpp, exempelvis från raffinaderier och
läckage från ledningar. Även om industrins utsläpp
har minskat totalt sedan 1990, är variationen stor
till stor del beroende på svängningar i
produktionsvolymen som följer konjunkturen.
Insatser som visat sig vara effektiva är förändrad
bränsleanvändning, minskade produktionsvolymer
samt effektiviseringsåtgärder.

El- och fjärrvärmeproduktion
Växthusgasutsläppen från el- och
fjärrvärmeproduktion var 4,8 miljoner ton
koldioxidekvivalenter 2016 varav
fjärrvärmeproduktion svarade för merparten. En
trend mot minskande utsläpp kan urskiljas på
övergripande nivå 1990– 2016, men sektorns
utsläpp har varierat kraftigt från år till år. Det beror
framför allt på att det enskilda årets
uppvärmningsbehov i hög grad påverkas av
vintertemperaturen samt att
vattenkraftsproduktionen påverkas av
nederbördsmängden vilket kan medföra behov av
produktion från andra kraftslag. Utsläppen varierar
därmed ganska kraftigt mellan åren.
Den ökade användningen av fjärrvärme har allt
sedan 1970-talet ersatt individuell uppvärmning
med olja och därigenom bidragit till kraftigt
minskade växthusgasutsläpp från bostäder och
lokaler. Utsläppen från förbränning av fossilt avfall
har mer dock än tredubblats sedan 1990 och
uppgick till 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2016. Det motsvarar ungefär hälften av utsläppen
från sektorn16.
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Skogsbruk och annan markanvändning
I denna sektor redovisas nettoutsläpp och
nettoupptag av växthusgaser från skogsmark,
åkermark och annan mark enligt rapporteringen
under klimatkonventionen. Kolflödena ovan och
under mark redovisas, i både död och levande
biomassa samt mark kol. Sektorn ingår inte i
Sveriges nationella mål, men däremot i Sveriges
åtaganden under Kyotoprotokollet och kommer att
ingå i Sveriges åtagande gentemot EU från och med
2021.
Sektorns nettoutsläpp och nettoupptag behandlas
vanligen separat från övriga sektorers utsläpp bland
annat på grund av att den innehåller såväl utsläpp
som upptag av växthusgaser och att processerna är
reversibla, dvs. en kategori som vid ett tillfälle
utgör ett upptag kan vid ett annat tillfälle vara ett
utsläpp. Ytterligare en orsak är att flödena, som i
hög grad beror på biologiska processer, är svåra att
mäta med stor osäkerhet som följd.
För hela området redovisades för 2016 ett
nettoupptag, dvs. nettoupptag minus nettoutsläpp i
sektorn, av växthusgaser om 43 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Under perioden 1990 till
2016 har det årliga nettoupptagets storlek i medeltal
uppgått till nästan 40 miljoner ton
koldioxidekvivalenter men det förekommer stor
variation från år till år. Storleken på nettoupptaget
påverkas framför allt av årlig tillväxt i skogen och
avverkningsvolymen som påverkas starkt av
konjunkturen, samt olika typer av störningar såsom
exempelvis bränder och stormar.
Nettoupptaget har ökat i kategorin skogsmark
mellan 1990 och 2016, vilket i huvudsak beror på
att tillväxten av träden har ökat mer än
avverkningen. Den totala mängden levande
biomassa som utgörs av träd påverkas av
förhållandet mellan avverkning och tillväxt
respektive inlagring av kol i skogsmark. Även
storleken på trävaruindustrins årliga produktion har
stor betydelse för nettoupptaget eftersom långlivade
träprodukter binder upp koldioxid och således
bidrar med ett redovisat upptag de år produktionen
är hög. Nettoupptaget i långlivade träprodukter är
högre nu än 1990 till följd av ökad produktion av
trävaror.
Utsläpp sker också genom avgång av koldioxid från
utdikad organogen mark17, vilka tidigare i stor
utsträckning varit våtmarker, i såväl skogsbruket
som jordbruket samt från bebyggd mark. Skogsoch jordbruksmarken utgörs till en del av våtmarker
som har dikats för att kunna odla skog eller bedriva
jordbruk. Dikningen innebär att syrehalten i marken
ökar vilket leder till att torven bryts ned och att
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koldioxid avgår till atmosfären. Utsläppen som
redovisas i kategorin bebyggd mark sker främst på
grund av att koldioxid frigörs vid avskogning i
samband med byggnation och vägbyggen.

Internationell sjöfart och flyg
De sammantagna utsläppen från internationell
sjöfart och flyg globalt har ökat kraftigt sedan
1990-talet. Det finns i dagsläget ingen officiell
statistik om utsläpp från den svenska internationella
sjöfarten och flyget.18 Utsläppen till följd av
internationell bunkring uppgick år 2016 till 9,4
miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 160
procent högre än 1990.
När det gäller utsläppen från internationell bunkring
av flygbränsle så visar en studie att den fulla
klimatpåverkan från svenskars flygresor troligen är
underskattade.19 Beräkningar för 2014 indikerar att
utsläppen från svenskars internationella personflyg
är i storleksordningen 11 miljoner ton
koldioxidekvivalenter och att de har ökat med 61
procent sedan 1990.

Konsumtionsbaserade utsläpp
Utsläpp som orsakats av svenskars konsumtion går
att uppskatta med modellberäkningar.
Naturvårdsverket publicerar regelbundet detta
kompletterande mått för att visa Sveriges utsläpp.
Beräkningarna tyder på att växthusgasutsläppen
orsakade av svensk konsumtion inom och utanför
landets gränser är avsevärt större än de utsläpp som
sker inom Sveriges gränser.
Dagens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
motsvarar omkring 11 ton koldioxidekvivalenter
per person och år. Den totala nivån har varit stabil
omkring 100 miljoner ton under de senaste tjugo
åren. Andelen utsläpp som sker i andra länder och
som orsakas av den svenska konsumtionen
beräknas ha ökat med 50 procent medan de
konsumtionsbaserade utsläppen som sker inom
Sverige minskat med 30 procent.
Minskningen har främst skett inom sektorer vars
utsläpp inte påverkas av handel, såsom
uppvärmningen av bostäder och lokaler samt
avfallsbehandling. Två tredjedelar av de
konsumtionsbaserade utsläppen kommer från

Däremot tas statistik om utsläpp till följd av internationell
bunkring fram årligen, alltså utsläpp från fartyg och flygplan
som har tankat i Sverige och vars utsläpp sker under väg till en
destination utanför Sverige. Dessa utsläpp återspeglar endast
utsläppen från just tankningen i Sverige och tar inte hänsyn till
resans/transportens mål, fullständiga längd eller ytterligare
tankningar som skett utanför Sverige samt den ytterligare
klimatpåverkan som orsakas av förbränning på hög höjd.
18

(Kamb et al. (2016), Klimatpåverkan från svenska
befolkningens internationella flygresor, Chalmers tekniska
högskola).
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hushållens konsumtion och resten från offentlig
konsumtion och investeringar.
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s)
beräkningar svarar livsmedel och transporter för
ungefär en tredjedel vardera av hushållens totala
konsumtionsbaserade utsläpp.
Ökad köttkonsumtion och utrikes flygresor är
särskilt bidragande till global klimatpåverkan från
svensk konsumtion. Fram till och med 2016 har den
totala köttkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt. Den
svenska produktionen av kött har minskat under
samma period, men importen har ökat och utgör
nästan hälften av det kött som konsumeras i
Sverige. En total minskning av köttkonsumtionen
parallellt med en övergång till att äta svenskt kött
skulle få positiva klimateffekter och bidra till den
nödvändiga utvecklingen att skapa förutsättningar
för den svenska självförsörjningen av livsmedel.
I Sverige har antalet internationella flygresor som
svenska invånare gör per person mer än fördubblats
sedan början av 1990-talet. Även om det finns viss
fortsatt potential för att minska flygets utsläpp per
personkilometer genom bl.a. nya motorer, material,
bränslen, teknik och processer så kommer denna
effektivisering inte att vara tillräcklig för att väga
upp utsläppen från framtida trafikökningar till 2030
eller 2040.
Område

1990*

2016*

Utveckling
↓
↑
↓
↓

Inrikes transporter
22,5
16,9
Arbetsmaskiner
3,1
3,5
Avfall
2,5
1,3
Bostäder och
9,5
1,2
lokaler
Produktanvändning 0,6
1,5
Förbud
och fluorerade
(2015) ↓
växthusgaser
Industri
20,9
16,9
↓
El- och fjärrvärme- 4,8
4,8
→
produktion
Skogsbruk och
-40
-43
↓
annan
markanvändning
Internationell
5,9
9,4
↑
sjöfart och flyg
(11)
Konsumtions100
100
→
baserade utsläpp
*Anges i miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp i Jönköpings län

Skog och mark i länet
Karakteristiskt för Jönköpings län är det småbrutna
landskapet. Ett kuperat skogslandskap uppbrutet
med en mängd små fält för jordbruksändamål. I
kombination med länets rikedom på sjöar och
våtmarker skapar detta en mycket omväxlande
natur med goda förutsättningar för många arter och
naturtypers fortlevnad.

GHG Växthusgaser, kiloton
koldioxidekvivalenter
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Skogsbruket hör till en av de viktigaste näringarna i
länet. Genom att kombinera ett aktivt skogsbruk,
hänsyn till naturvärden och sociala värden så bidrar
skogslandskapet till nytta för både människan och
naturen.
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Länets sammanlagda utsläpp av växthusgaser har
minskat från 1900 kiloton koldioxidekvivalenter
2010 till 1654 kiloton 2015.

Jordbrukslandskapet i Jönköpings län upptar drygt
12 % av landarealen (åker- och betesmark 2016).
Länet har en småskalig odlingsbygd som ligger
insprängd i det dominerande skogslandskapet.
Arealen jordbruksmark var som störst i länet runt
1930. Därefter tog effektiviseringen av jordbruket
sådan fart att mycket av åker-, ängs- och betesmark
blev överflödig.

HFC hydrofluorocarboner, ton
koldioxidekvivalenter

2011

2012

2014

Tranås

Eksjö

Sävsjö

Vetlanda

Nässjö

2013

Värnamo

Jönköping

Vaggeryd

Habo

Gislaved

Gnosjö

Mullsjö

Aneby

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

2010

2015

Länets samlade utsläpp av HFC har minskat från
49 219 ton koldioxidekvivalenter 2010 till 40 819
ton 2015.
Jönköpings län har ett tydligt behov av omställning
från fossila produkter till biobränsle. Se Bilaga 4.

Miljö20
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på
den. Miljön har många skyddande mekanismer för
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att
förstöra.
Länsstyrelsen arbetar med att övervaka miljön och
hur den mår samt med att samordna åtgärdsprogram
och insatser.

20 Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Skogen är en av de artrikaste miljöerna i länet.
Artrikedomen påverkas negativt av avverkning av
värdefulla skogar, igenväxning av tidigare
skogsbeten och brist på naturliga störningar som
bränder och översvämningar. Skogarna i
Jönköpings län har även påverkats negativt av till
exempel försurande nedfall och nedfall av kväve.

Eftersom djurens vinterfoder produceras på
åkermark brukas nästan inga slåtterängar längre. De
har övergått till betesmark eller vuxit igen. Många
åkermarker och betesmarker har också övergivits.
En förutsättning för att bevara biologisk mångfald i
odlingslandskapet är att det finns ekonomiska
förutsättningar för att bedriva nötkötts- och
lammproduktion på bete.
Dagens jordbruk innebär också att det är mer
växtnäring i omlopp, räknat per hektar åkermark, än
vad det var för förr. Detta har gett problem med
näringsläckage till vattendrag och sjöar.
Länet har flera skyddsvärda naturmiljöer i form av
Store Mosses nationalpark, många naturreservat
och ett biosfärsområde.
Jönköpings län är rikt på våtmarker. Drygt 10
procent av ytan utgörs av våtmarker och de flesta
finns i länets nederbördsrika västra delar.
Våtmarker myllrar av liv, framförallt växter och
smådjur, och har många viktiga funktioner i
landskapet.
Våtmarkerna har en stor mångfald av arter med ett
flertal rödlistade arter knutna till sig. De fungerar

också som naturliga flödesreglerare genom att
magasinera vatten vid flödestoppar eller lagring av
grundvatten. Våtmarker har också förmågan att
filtrera näringsämnen och miljögifter och fungerar
på så sätt som naturliga reningsverk.
Opåverkade våtmarker är värdefulla kolsänkor till
skillnad från dränerade våtmarker som läcker kol
till atmosfären. Sett till hela landskapet har
våtmarkerna stor betydelse för omgivande markers
hydrologi, lokalklimat och ekologi.
Trots deras betydelse har våtmarkerna sedan drygt
ett sekel omförts till andra marktyper, framför allt
inom skogs- och jordbruket samt torvnäringen. En
fjärdedel av den våtmarksareal som fanns i början
av 1800-talet har försvunnit och de flesta
återstående våtmarker är påverkade av dikning.
Länet har ett stort antal förorenade mark- och
vattenområden som är en följd av småindustrin. Det
läggs ned stora resurser på att riskbedöma och
åtgärda dessa. Länet brottas också med
försurningen och trots att nedfallet av försurade
ämnen har minskat behöver kalkningen fortsätta.

Luften i länet
Det finns många källor till luftföroreningar till
exempel vägtrafik (den viktigaste källan i
tätortsmiljö) och småskalig vedeldning.
Jönköpings län påverkas inte bara av
luftföroreningar som släpps ut i länet utan påverkas
också i stor utsträckning av luftföroreningar från
kontinenten. Omfattande mängder luftföroreningar
transporteras in i länet och bidrar till förhållandevis
höga halter även där det inte finns lokala
utsläppskällor, som på landsbygden.
Viktiga ämnen i detta sammanhang är bland annat
försurande och gödande svavel och kväve,
marknära ozon samt partiklar. Det är ett av många
skäl till att det är viktigt att arbeta internationellt
och inom EU för att minska utsläpp och
föroreningar globalt. Insatser vi bidrar med i andra
länder gynnar också oss.

Vatten i länet
Jönköpings län är rikt på sjöar och vattendrag.
Sjöytan är 1130 kvadratkilometer och täcker 9,7
procent av länets areal. Länet är beläget mitt på det
småländska höglandet med avrinning mot såväl
Östersjön som Västerhavet.
På grund av klimat- och markförhållanden är en
stor del av länets sjöar och vattendrag känsliga för
påverkan. Detta har resulterat i att ett antal
vattendrag (framförallt i länets västra delar)
drabbats av försurning. Försurning kan leda till

problem med förhöjda metallhalter, till exempel
höga kvicksilverhalter, i fisk.
I områden med större bördighet och näringsrikedom
har vattnet ofta en större motståndskraft mot denna
typ av påverkan. I dessa områden finns istället
problem med utsläpp av näringsämnen från
samhällen och jordbruk. Många vattendrag har sina
källflöden i länet och har små flöden, vilket gör att
även mindre tillskott av näringsämnen får stor
effekt.
Resning, dikning och andra fysiska ingrepp i
vattenmiljön, men även reglering av vattnets flöde,
har också en betydande påverkan på sjöar och
vattendrag. Framförallt påverkar detta djurlivet i
många mindre vattendrag. Effekter av olika
miljögifter utgör också ett allvarligt hot mot
vattnets ekosystem, vars konsekvenser är svåra att
överblicka eftersom nya ämnen hela tiden kommer
ut på marknaden.
Vättern är Sveriges näst största sjö, både till yta
(1 893 km²) och volym (77,6 km³) och den är
Europas sjätte största insjö. Vättern fyller flera
viktiga funktioner i länet såväl som utanför länet.
Det finns yrkesfiskare i länet som livnär sig på
fisket och sjön är populär bland sportfiskare med
sitt unika fiskbestånd. Vättern är en resurs för
turism och besöksnäringen, den har stor potential i
ett förändrat klimat, samtidigt som
klimatförändringarna utgör ett av de stora hoten
mot sjön. Vättern är djup, med det största kända
djupet söder om ön Visingsö på 120 meter. Vättern
rinner ut i Östersjön genom Motala ström och de
största tillflödena står Forsviksån, Tabergsån och
Huskvarnaån för. Göta Kanal passerar Vättern via
Motala och Karlsborg. En vattendroppe behöver i
genomsnitt 62, 5 år för att lämna Vättern.
Vättern används som dricksvattenreservoar för sju
kommuner kring sjön och genom vattenverket
Skaraborgsvatten i Borgunda för i ytterligare tre
kommuner. Två kommuner tar vatten från Motala
ström. Totalt dricker uppåt 500 000 personer vatten
från Vättern 2018. Planer finns för att Örebro och
Stockholm i framtiden ska kunna hämta sitt
dricksvatten från Vättern.

Energi
Energi delas in i förnybar och icke förnybar
energi.

Icke förnybar energi
Den icke förnybara energin kommer från jordens
lager och är antingen fossila bränslen eller
kärnkraft. Som fossil energi räknas olja, kol och
naturgas. Vid förbränning av fossil energi bildas
koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Då det

tar miljoner år för fossila råvaror att bildas räknas
de som icke förnybara.
Uran är visserligen en lagerresurs från jordens
inre men inte en fossil energi. Uran är bränslet i
kärnkraftreaktorer och utmaningen med uran är
dess radioaktivitet som ska hanteras vid brytning,
vid en eventuell kärnkraftsolycka och efter
energiframställningen i form av utbränt avfall.

Förnybar energi
Förnybara energikällor delas upp i flödesresurser
och fondresurser.
Flödesresurser kommer till jorden i ett flöde,
oavsett vad vi gör i form av sol, vind och vatten.
Fondresurser är bioenergi från åker och skog som
vid ett balanserat uttag är outtömliga. Vid överuttag
däremot minskar underlaget. Bioenergigrödor
produceras också i konkurrens med grödor för
andra användningsområden som exempelvis foder
och livsmedel.
När man använder biobränslen som biogas, ved
eller energiskog släpps koldioxid ut. Denna
koldioxid är lagrad under en kortare tid i växterna
och tas upp av andra växter.
Torv är ett mellanting, som ibland definieras som
förnybart och ibland som icke förnybart. Torv är
inte fossilt, men en torvmosse har tagit tiotusentals
år att bilda så den koldioxid som frigörs vid
förbränning bidrar till växthuseffekten.

El och energi
El och energi är inte samma sak. El och vätgas är
exempel på energibärare som kan produceras av
olika typer av primära energikällor som
solstrålning, vind, fossila bränslen och biomassa.
Om elen och vätgasen är miljövänliga eller ej beror
på vad den producerats av.
El som producerats av flödesresurser är i allmänhet
en miljövänlig resurs, medan el som producerats av
fossila fondresurser i allmänhet inte är det.
Det pågår mycket forskning på att hitta sätt att
producera ren energi och fusion ses som den
ultimata lösningen vilket skulle innebära en närmast
oändlig energikälla där den enda restprodukten är
helium, en stabil och ofarlig ädelgas som redan
finns i vår luft.
Det finns också försök med att producera energi
från den koldioxid som bidrar till växthuseffekten.
Det är en process som påminner om växternas
fotosyntes, men istället för att producera socker
som växterna gör, produceras i denna process
syntetiskt bränsle bestående av kolmonoxid och
vätgas som antingen kan brännas direkt eller
omvandlas till andra sorters bränsle som diesel.

Till dess att forskarna lyckas hitta metoder för
storskalig produktion av fusion- eller
koldioxidenergi är flödesresurserna de mest
hållbara energikällorna.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla
bättre och smartare system för lagring och
distribution av el. Idag försvinner stora mängder el
under distributionen samtidigt som stora mängder
slösas bort genom att t ex lampor lyser utan att
någon befinner sig i rummet. Här pågår ett arbete
för att utveckla smartare system för lagring,
distribution och elanvändning i vad som kallas
”smarta nät”. Utvecklingen begränsas bara av vår
fantasi. På samma sätt som internet kopplade
samman datorer till globala
kommunikationsnätverk skulle smarta nät kunna
koppla samman olika elektriska produkter och
möjliggöra för dessa att kontinuerligt kommunicera
precis hur mycket el de behöver.

Fordon och fordonsbränsle
Det finns flera olika typer av miljöanpassade bilar,
både de som drivs med alternativa bränslen (dvs
fossilfria bränslen) och bilar som är extremt
bränslesnåla.
Elbilar är enligt många forskare21 långsiktigt de
mest miljövänliga bilarna även om
produktionsprocessen och elens produktion räknas
in. Hittills har deras räckvidd varit ganska
begränsad, något som ändras fort.
Laddningsinfrastrukturen, råvaror till batterier,
utmaningar med utvinning av råvarorna och
eltillgången är begränsningar. Olika tekniker där
fordon laddas under färd testas, vilket skulle lösa en
del av utmaningarna med laddstationer samt
möjliggöra både mindre, mer miljövänliga batterier
och längre körsträckor.
Hybridfordon drivs med en elmotor som
samverkar med en annan, oftast bensindriven,
motor. Bensinmotorn kan både driva bilen och
ladda batteriet. Vid låga varvtal, exempelvis vid
stadskörning på låga varvtal, går elmotorn, medan
bensinmotorn kopplas in vid högre varvtal.
Hybridfordon som kombinerar el och vätgas tror
flera bilproducenter på.
Bränslecellsbilar bedöms av många att vara
framtiden. En bränslecell kan beskrivas som ett
batteri som tankas istället för att laddas. Bränslet i
en bränslecell är vätgas eller metanol och avgaserna
är rent vatten. Utmaningarna med att producera och
transportera bränslet samt med tankinfrastrukturen
är dock ännu inte lösta.

21

Se bland annat livscykelanalyser av fordon från Chalmers

Flexible Fuel Vehicle (FFV) är bilar som går att
tanka på flera olika bränslen. Vanligen kombineras
etanol och bensin eller gas (biogas eller naturgas)
och bensin.

Avancerade biobaserade bränslen
Dagens biodrivmedel håller på att ersättas av så
kallade ”avancerade biodrivmedel” som dels kräver
mer avancerad industriell teknik och men som i
större utsträckning utgår från avfall eller mer
svårnedbrutna råvaror, t.ex. skogsråvara.
Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror
som finns i stora volymer och som har få andra
användningsområden, exempelvis den cellulosarika
stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar,
skogsavfall som grenar och toppar men även halm,
gräs och energiskog.

Sammanfattning klimat, miljö och
energi
Vid en sammanställning av de största
utsläppsområdena ses att utvecklingen långsamt går
åt rätt håll inom flera områden men att kraftfulla
insatser behöver göras för att landet ska nå
utsläpps- och klimatmålen. Vägtransporterna är ett
prioriterat område och all vägtrafik som kan ersättas
med kollektivtrafik och/eller cykling är av stort
värde. Då merparten av arbetspendlingen i länets
samtliga kommuner handlar om korta sträckor har
insatser som bidrar till att fler cyklar eller väljer
kollektivtrafiken potential att få stor betydelse.
Kvarvarande vägtrafik behöver sannolikt bli
fossilfri tidigare än tidigare beräknat. Positivt i
sammanhanget är att forskare, bland annat vid
instituten Grantham Institute och Carbon Tracker
bedömer att utvecklingen av elfordon och andra
nollutsläppsbilar samt solenergi kommer gå
betydligt fortare än vad bedömare hittills trott och
de spår en peak på efterfrågan på fossila produkter
redan 2020. För att lyckas behöver ladd- och
tankinfrastruktur för el, avancerade biodrivmedel
och vätgas lösas.
Alternativa bränslen för arbetsmaskiner behöver
prioriteras och exempel från bland annat Västra
Götalandsregionen visar att offentliga öppna
testbäddar inom området kan visa vägen för
alternativa bränslen för arbetsfordon inom privata
näringar.
Avfall är starkt kopplat till konsumtion och
förebyggande arbete. Samtidigt som de nationella
utsläppen inom många områden utvecklas i en
positiv riktning behöver de konsumtionsbaserade
utsläppen minska drastiskt under relativt kort tid.
Resande med flyg och köttätande står för den
största delen av ökningen av konsumtionsutsläpp
nationellt samtidigt som den svenska konsumtionen
påverkar utvecklingen i andra länder negativt.

Konsumentupplysning när det gäller avfall men
framförallt hur konsumentval avgör utsläpp och
klimatavtryck under lång tid behöver tas fram.
Resor med höghastighetståg i stället för flyg, resor
med fossilfria bilar, kollektivtrafik och cykel, val av
mer träbaserade och svenskproducerade produkter
samt livsmedel skulle göra stora skillnader på de
konsumentbaserade utsläppen.
När det gäller bostäder och lokaler är en fortsatt
utveckling av fossilfri uppvärmning central.
Industrin behöver vidta omfattande åtgärder för att
minska både förbränningsutsläppen och
processutsläppen. En omställning till en miljödriven
affärsutveckling och cirkulär ekonomi inom
industrin är nödvändig för att nå utsläpps- och
klimatmålen.
När det gäller el- och fjärrvärmeproduktion står
förbränningen av fossilt avfall för ca hälften av
utsläppen från sektorn. Ska dessa utsläpp minska
bygger det på att konsumtionen av produkter av
fossila material upphör.
Skogsbruk och annan markanvändning är genom
sitt nettoupptag av utsläpp även ur detta perspektiv
oerhört centralt för att klara utsläpps- och
klimatmålen. En hög tillväxt i skogen, en ökad
produktion av träbaserade produkter, en ökning av
energigrödor samt en ökning av exempelvis
frilandsodling inom jordbruket kan på flera sätt
bidra till klimat, tillväxt och utveckling i länet.
När det gäller internationell sjöfart och flyg är
återigen de svenska flygresorna utomlands den
största utmaningen.

Länsstyrelsens arbete
Länsstyrelsen arbetar också intensivt med frågor
kring miljö, klimat och hållbarhet och har tagit fram
flera strategier och planer för en hållbar utveckling
och det regionala utvecklings- och tillväxt arbetet
behöver stödja dessa styrdokument så att planerna
kan genomföras och målen nås22.

Ett exempel på konkret scenario
IVL – Svenska Miljöinstitutets forskare har
konkretiserat hur Regeringens vision att Sverige
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050
skulle kunna se ut. Deras utgångspunkt har varit att
skapa ett i princip fossilbränslefritt Sverige
samtidigt som landet bevarar en konkurrenskraftig
industriproduktion. I sitt energiscenario för år 2050
har de minimerat användningen av fossila bränslen
Se vidare på http://utveckling.rjl.se och på
www.lansstyrelsen/jonkoping
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och ersatt det med ett högt utnyttjande av vindkraft
samt svenskproducerade biobränslen. De har utgått
från antagandet att Sverige i stort sett ser ut som
idag — som till exempel att människor även år
2050 åker bil och har lika stor industriproduktion
som idag. De har även utgått från att vindkraften är
utbyggd i enlighet med regeringens mål, alltså från
dagens 1 TWh till hela 30 TWh. De har antagit att
olja och direktverkande el i bostäder är ersatt med
fjärrvärme, biobränsle och värmepumpar, vilket
bidragit till att hushållens elbehov har minskat med
30 procent. Även uppvärmningsbehovet har i deras
antaganden minskat kraftigt till följd av
klimatförändringarna. Personfordonen är elhybrider
med ett flytande biodrivmedel som hjälpdrivmedel.
Vidare antar de att hälften av godstransporterna är
spårbundna, en fjärdedel körs med flytande
biodrivmedel och cirka en fjärdedel med biogas
(syntetisk naturgas samt rötgas).
Deras slutsatser är att:












Det finns åtgärder att vidta för att minska Sveriges
koldioxidutsläpp från 52 miljoner ton CO2 år 2007
till ca 5-10 miljoner ton CO2 år 2050. Dessa
åtgärder är till stor del kända.
Men, för att nå denna vision behöver Sverige
kraftigt öka användningen av biobränslen (inklusive
avfall). Vid en avvecklad kärnkraft blir behovet en
ökning från dagens 120 TWh till ca 270 TWh.
Detta kommer att pressa produktionssystemet för
bioenergi vilket sannolikt kommer att leda till
konsekvenser för miljön och innebära stora krav på
ett högrationellt skogs- och jordbruk.
Systemskiftet i transportsektorn, där personfordon
alla antas vara elhybrider leder till en minskad total
primärenergianvändning för sektorn. Produktionen
av biodrivmedel för transportsektorn sker som
energikombinat, det vill säga samtidig produktion
av el, värme och drivmedel. Denna
tilläggsproduktion av el kan driva en del av
elbilarna.
En ekonomiskt rationell energieffektivisering i
bostadssektorn i kombination med ett varmare
klimat kommer att minska bostadssektorns
energibehov, även när hänsyn tas till ökat kylbehov
samt befolkningsökning.
Industrins processemissioner bedöms vara svåra att
helt ersätta mot förnybara alternativ. Det gäller
framför allt användningen av metallurgiskt kol i
stålindustrin samt avgången av koldioxid vid
cementproduktion. En del av dessa processutsläpp
kan minskas med hjälp av koldioxidinfångning och
lagring, men trots detta kommer det finnas en
påtaglig mängd kvarvarande emissioner av CO2.
De bedömer att av industrins ca 17 miljoner ton
CO2 som släpps ut idag kommer ca 4-7 miljoner
ton vara svåra eller orimligt dyra att åtgärda.
De fossila utsläpp som inte kan åtgärdas i Sverige
kan eventuellt kompenseras med reduktioner på



andra ställen i Sverige eller utomlands. De bedömer
dock att sådana krediter kan bli mycket knappa år
2050 då hela världen behöver minska sina utsläpp.
Med de förutsättningar som antagits i deras
scenario behöver inte befintlig kärnkraft ersättas av
ny för att täcka Sveriges energibehov. Detta bygger
på antaganden om att elbehovet minskar i (främst
beroende på minskad elanvändning i
bostadssektorn); på en kraftig expansion av
vindkraften; på att den ökade
vattenkraftspotentialen som följer av förväntade
klimatförändringar kan tillvaratas och slutligen på
en ökad biobränslebaserad elproduktion, delvis
genom att en stor del av biodrivmedlen till
transportsektorn produceras i energikombinat.
Det scenario som de presenterar är ett av flera
tänkbara och naturligtvis ingen prognos. Deras
syfte är heller inte att visa en trolig utveckling, utan
att illustrera att en genomgripande förändring mot
ett samhälle som inte är beroende av fossilbränslen,
är möjlig. I ett nästa steg behövs såväl mer
detaljerade scenarier som noggranna
konsekvensanalyser. Till exempel måste
konsekvenserna av ett högt uttag av biomassa
noggrant undersökas.
Deras scenario baseras på redan idag kända
åtgärder. De har i sina beräkningar inte uppskattat
de totala kostnaderna, men de bedömer att en stor
del av åtgärderna kan genomföras till lägre kostnad
än nivån för dagens CO2-skatt, det vill säga en
krona per kg koldioxid.

3.1.4 Livsmiljö och hälsa
Viktiga förutsättningar för en god livskvalitet är en
god livsmiljö och hälsa. En frisk befolkning är en
förutsättning för länets utveckling. Mår invånarna i
Jönköpings län bra, har de förutsättningar att klara
vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar.
Vilka faktorer som långsiktigt påverkar människors
hälsa är väl kända: livsstilsfaktorer som rökning,
alkoholanvändning, sunda matvanor och rörelse,
faktorer som att finnas i ett tryggt sammanhang och
känna social gemenskap, att ha ett arbete som klarar
försörjningen, att trivas i sin boendemiljö,
jämlikhet och jämställdhet, en meningsfull och
berikande fritid och inte minst att klara av skolan
och kunna utvecklas genom livet.

Förebyggande arbete
Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och hälsa är
något som skapas långsiktigt. Ansvar för dessa
faktorer finns både på individ-, grupp och
samhällsnivå. Det offentligas ansvar handlar
huvudsakligen om förebyggande arbete och att
skapa goda förutsättningar. Mer om hur detta arbete
behöver ske i kommande kapitel.

Vår livslängd blir allt längre, men skillnaderna i
hälsa och välmående ökar, enligt Nordiska
Ministerrådet. De svenska männen som föddes
2015 beräknas bli i snitt 80,4 år och de svenska
kvinnorna som föddes samma år 84,1 år, vilket är
en ökning med ett par procent sedan 2005.
När det gäller dödsfall orsakade av kroniska
sjukdomar ligger länet relativt högt med i snitt
mellan 700-800 per 100 000 invånare. När det
gäller död i självmord ligger länet å andra sidan
lägre än omgivande län med i snitt 10-12,5 fall per
100 000 invånare (vilket självklart är för högt det
med).
Andelen invånare som behöver försörjningsstöd i
länet är relativt högt, lägst är det i Habo (som ligger
bland de lägsta nivåerna i landet) och högst är det i
Nässjö (som å andra sidan ligger bland de högsta i
landet).
Den bedömda risken för fattigdom ligger också
relativt högt i länet.23 Mellan 14-17 % av hushållen
ligger lågt när det gäller disponibel inkomst.

Omsorg och Hälso- och sjukvård
Region Jönköpings län och länets kommuner
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, bakgrund
och individuella förutsättningar. En hälso- och
sjukvård i framkant med koppling till forskning och
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.
De flesta invånarna i Jönköpings län mår bra, men
det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan
olika grupper och mellan olika geografiska
områden. Målet är att en så god hälsa som möjligt
ska finnas hos så många som möjligt och att det ska
bidra till att hälsoskillnader mellan olika grupper i
samhället minskar. Alla ska ha möjligheten att leva
ett bra liv i Jönköpings län.
Den demografiska utvecklingen gör att förutom att
det bidrar till attraktivitet och att göra Jönköpings
län till den bästa platsen att växa upp, bo, leva och
åldras på – är helt nödvändigt att arbeta
förebyggande för att klara välfärdsutmaningarna i
framtiden. För att kunna ge invånarna den omsorg
och hälso- och sjukvård som behövs 2020-2040

För att lösa de stora samhällsutmaningarna över tid
är det viktigt att alla kan bidra, att färre behöver
välfärdstjänsterna och att behoven uppstår senare i
livet. En förutsättning för det är att befolkningen är
frisk, har ett arbete de trivs med och kan försörja sig
på, känner sig delaktiga, har tillgång till kultur och
fritidsaktiviteter, bor i en hållbar livsmiljö som
berikar och att de känner sig sedda och trygga. Kort
sagt, att de upplever att de har en god livsmiljö och
en hög livskvalitet.
I Jönköpings län finns förutsättningarna för att länet
ska vara en bra plats att leva och bo på och därmed
kunna erbjuda en god livsmiljö för länets invånare.
I OECD rapporten konstateras att Jönköpings län
har fokuserat för lite på attraktivitet för de
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön.
Det handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och
luft av god kvalitet och andra miljödimensioner i
stad och på landsbygd. För att människor ska må
bra och trivas med livet behövs också jämlika
möjligheter till livslångt lärande, boende,
arbetstillfällen, kulturupplevelser, god infrastruktur
och en väl fungerande offentlig sektor.
För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett
omfattande förebyggande arbete i nära samverkan
mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället
och invånarna. Dialog behöver föras och behov
fångas upp.

Den del av befolkningen som har en disponibel inkomst som
är lägre än 60 % av den disponibla medianinkomsten i landet.
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behöver åtgärder vidtas inom flera områden.
Figur: Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte den
arbetande delen av befolkningen. Källa: SKL

Viktigast är det förebyggande arbetet så att behovet
inte uppstår eller kan minimeras. Därutöver behöver
vård och omsorg utvecklas i nya former för att färre
människor inom vård och omsorg ska räcka till fler
människors behov. Processerna inom vård och
omsorg behöver effektiviseras för att räcka till. Var
och en behöver ta ett större ansvar för sin vård och
omsorg. Nya tjänster behöver utvecklas som via
bredband erbjuds i hemmen och robotisering och
automatisering behöver leta sig in även i
välfärdstjänsterna, en utveckling som ses bland
annat i Asien.
Parallellt med denna utveckling behöver ett
helhetsperspektiv på människan säkerställas så att
insatser görs av rätt insats och på rätt sätt utifrån
helheten med en garanterad delaktighet och

inflytande hos individen för att uppnå en så god
livskvalitet och folkhälsa som bara är möjlig.
SKL har tillsammans med kommuner, landsting
och regioner arbetat fram en ”Strategi för hälsa”
som utgår från det (var)dagliga arbetet med den
bärande tanken att varje dag ska leda till något lite
bättre när det gäller en hållbar och uthållig kvalitet
som säkerställer en god och jämlik hälsa. För detta
arbete har gemensamma mål och indikatorer
identifierats som sträcker sig till 2022.
Detta arbete stämmer väl överens med de
omfattande och långsiktiga processer som Region
Jönköpings län arbetar med för ständiga
förbättringar. Jönköpings län har antagit strategin
”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025”. I den vidareutvecklas
hur arbetet för en förbättrad hälsa bedrivs i
Jönköpings län.

3.1.5 Jämställd regional tillväxt24
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen.
Det betyder att kvinnor och män som grupp ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
inom livets alla områden. Jämställdhet handlar om
att uppnå en jämn fördelning av makt och
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd
utbildning, jämställd fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de
verksamheter och program som ingår i det regionala
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat
efter sedan 1994. I denna revidering av den
regionala utvecklingsstrategin har
jämställdhetsperspektivet beaktats på ett nytt sätt.
Med grund i arbetet med jämställd regional tillväxt
har den regionala utvecklingsstrategin granskats
och jämställdhetsintegrerats.
Tanken med jämställdhetsintegrering är att allt
arbete i organisationer planeras utifrån att
jämställdhetsperspektivet finns med på alla nivåer.
Liksom i resten av landet har Jönköpings län långt
kvar till jämställdhet på många områden.
I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och
pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det
regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor
kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings
läns utveckling ska jämställdhet och likabehandling
vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka
attraktionskraften, tillväxtpotentialen och
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sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas
till vara. Ett län där det finns en jämn fördelning av
makt mellan kvinnor och män är också ett län som
ser allas kompetenser, erfarenheter och olikheter
som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en
gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet
involveras i alla områden inom regional utveckling.
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet
beaktas fullt ut.
Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta
med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda,
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till
innovation.
Kvinnor utbildar sig i högre grad eftergymnasialt
och den nuvarande utvecklingen leder till att en
betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig en
högre utbildning. Högre utbildnings urbaniserande
effekt riskerar att leda till att länet får en allt större
andel män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen
leder också till att männen halkar efter kvinnorna
när det utbildning och framtida
utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora
utmaningar inte minst socioekonomiskt. Andelen
pojkar och män som väljer att läsa vidare efter
gymnasiet behöver därför öka.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla
människor har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.
Med mångfald menas olika bakgrunder såsom
religion eller annan trosuppfattning, etnisk
tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.
Detta kan man kalla kategorisk mångfald. Även
värderingar, olika erfarenheter, egenskaper,
förmågor, färdigheter och kompetenser utgör en
stor del av mångfalden. Detta kallas individuell
mångfald. I Jönköpings län uppmuntras och
värdesätts såväl kategorisk som individuell
mångfald.
Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet
i länet både när det gäller kategorisk mångfald och
individuell mångfald.

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden
förhållandet mellan staten och individen. De utgör
en begränsning av statens makt över individen och

slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten. Ett
exempel är att staten är skyldig att skydda
individens rättigheter från att kränkas av andra
enskilda.
De mänskliga rättigheterna anses vara universella,
vilket innebär att de gäller över hela världen,
oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De
gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet,
hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning,
politisk uppfattning eller social ställning. De slår
också fast att alla människor är födda fria, är lika i
värdighet och har samma rättigheter.
I alla delar av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna
beaktas.

Barnkonventionen
Barnkonventionen ger en universell definition av
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det
enskilda barnets rättigheter. Varje människa under
18 år räknas som barn, om man inte blir myndig
tidigare enligt den nationella lagstiftningen.
I alla delar av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

3.1.6 Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga,
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina
förutsättningar. För att skapa en konkurrenskraftig
region och för att möta de demografiska
utmaningarna krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara.
Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i
form av: människor med en kort
utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och
personer med funktionsnedsättning med en
påverkad arbetsförmåga behöver synliggöras och
åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen.
I en stark urbanisering behöver också perspektivet
stad och land lyftas fram för att människor i hela
länet ska känna delaktighet och hela länet ska
kunna utvecklas.

Integration
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process
med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna.”
Så står det i de europeiska grundprinciperna för
integration som lyfter att integration är något som

berör alla invånare i en stat eller ett samhälle. Vi
ska alla integreras med varandra.
Integration är en dubbelriktad process som pågår
under en lång tid innebär det att integration berör
alla i Jönköpings län. Alla invånare bör vara
involverade i processen för att den ska lyckas.
För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta
tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och
kunnande som länets utrikes födda invånare har
med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och
engagerad handling av alla parter.
Integration är en förutsättning för att Jönköpings
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin. Men
integration är också en förutsättning för ett socialt
inkluderande samhälle. Social sammanhållning
uppnås genom människors lika möjligheter att delta
och bidra i samhället. Att öka människors
delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk
synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv.
De som är födda utanför Norden har ett 30 procent
lägre socialt och kulturellt deltagande än personer
födda i Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd,
det vill säga om de kan få hjälp av någon/några
personer om de har praktiska problem eller är sjuka,
är också större bland utrikes födda (både kvinnor
och män) än bland de som är födda i Sverige.
Kvinnor som är födda utanför Europa saknar
emotionellt stöd, det vill säga har någon som de kan
dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt, i
högre grad än den övriga befolkningen.
För länet finns en av Länsstyrelsen antagen strategi
för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020.

Ett starkt civilsamhälle
Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett
brett föreningsliv där människor kan vara en del av
mötesplatser och gemenskaper som skapar
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering.
Där demokrati, delaktighet och jämställdhet är
självklara förutsättningar kan människor känna sig
trygga med att de kan påverka sin egen livssituation
och vara med och bidra till länets utveckling och
tillväxt. I Jönköpings län ska alla känna sig
välkomnade att dela med sig av synpunkter, idéer
och tankar kring hur vi gemensamt skapar ett
välmående län där människor vill och kan leva,
verka och bo.
I en överenskommelse som är tecknad mellan
regeringen, SKL och idéburen sektor slås det fast
att mötesplatser är viktiga och att dessa behöver
utgå ifrån människors olika behov. Människor hittar
gemenskap i religionen, kulturen, politiken eller
något annat. Mötesplatserna utgör arenor där behov
kan mötas praktiskt i verkligheten.

Oavsett vem som driver en mötesplats ska den ha
en genomtänkt idé om hur ömsesidiga möten
skapas och kunskap om de kulturer som möts. Den
behöver vara ändamålsenlig och tillgänglig och
öppen även för nya, framväxande rörelser.
Mötesplatserna behöver också vara proaktiva, dvs.
inte vänta på besökarna utan analysera behoven och
aktivt genom direkt kontakt erbjuda lösningar,
möten och tillgång till befintliga nätverk.
Statistiken över deltagande i föreningslivet och det
civila samhället i stort visar att andelen invandrade
personer som är föreningsmedlemmar är klart lägre
än motsvarande andel bland den svenskfödda delen
av befolkningen. Den största skillnaden i
medlemskap fanns inom kategorin idrottsförening
eller förening för utomhusaktiviteter, där 41 procent
av den svenskfödda befolkningen var medlemmar,
men endast 17 procent av den invandrade
befolkningen.25
Påtagliga skillnader fanns också i andra kategorier,
såsom konsumentorganisationer och
sällskapsföreningar, medan kategorierna humanitär
hjälp och mänskliga rättigheter samt religiösa och
kyrkliga föreningar inte uppvisar några tydliga
skillnader.

3.1.7 Sammanfattning hållbar
utveckling
Hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina, vilket gör hållbarhet till vår största
utmaning. Hållbarhetens tre dimensioner, som
konkretiseras i form av 17 mål i Agenda 2030,
behöver genomsyra allt som görs. Samhället
behöver uppfylla de grundläggande mänskliga
rättigheterna, hushålla med mänskliga och
materiella resurser, och garantera en ekonomisk
utveckling som både säkerställer varje människas
möjlighet till försörjning och som inte påverkar den
ekologiska eller sociala hållbarheten på något
negativt sätt.
Grundläggande förutsättningar för vår livsmiljö
som vattenförsörjning, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster behöver säkras långsiktigt.
Förnybar energi och rena bränslen är viktiga
beståndsdelar i flera av målen i Agenda 2030 och
en förutsättning för klimatet och ett globalt hållbart
energisystem.
Hållbarhetsperspektivet förstärker samhällets
resiliens, dvs den långsiktiga förmågan att hantera
förändringar och fortsätta utvecklas och skapar
dessutom förutsättningar för en affärsdriven
miljöutveckling. Hållbarhet, utifrån dess tre
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dimensioner, är därmed en bärande drivkraft i den
regionala utvecklingsstrategin. I OECD rapporten
konstateras att Jönköpings län har fokuserat för lite
på attraktivitet för de människor som bor i eller kan
tänka sig vilja flytta till länet. Ett tydligt fokus på
hållbarhetsfrågorna med samsyn, samverkan och
samhandling i genomförandet kommer att
säkerställa att Jönköpings län är den bästa platsen
att besöka, växa upp, bo och åldras på idag och i
framtiden.
Vad krävs för att en plats ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp, bo och åldras på? Det är inte
bara i Agenda 2030 som hållbarhet är ett
genomgående tema. I processen inför den regionala
utvecklingsstrategin har svaren på den frågan varit
många och varierande. Att alla får finnas, att alla
känner sig trygga, att alla känner sig delaktiga, att
alla har ett arbete, jämställda förutsättningar, en
meningsfull fritid, rikt kulturutbud och ett starkt
socialt nätverk, att det går lätt att ta sig dit – och
därifrån, att det finns bra boendemiljöer, att företag
växer och utvecklas, att det är bra förskolor och
skolor, att det finns vård och omsorg som det går att
lita på är vanliga svar. Men svar som återkommer
oavsett vilket område som tas upp är långsiktighet,
ansvar, miljö, natur, klimat, energi och de hållbara
perspektiven – inte minst från de unga.
Länets aktörer är angelägna om att framtida
generationer ska få tillgång till allt det som ses som
viktigt idag på ett hållbart sätt. Människor vill växa
upp, leva och åldras nära naturen, med rent vatten,
ren luft, nyttig och god mat i ett hållbart samhälle
med biologisk mångfald och fungerande
ekosystemtjänster. De vill leva kompletta liv i
balans mellan arbete, fritid och socialt umgänge.
Människor vill leva på en hållbar plats och i en
hållbar livsmiljö.
De förutsättningar som kunskapssamhället,
digitaliseringen, globaliseringen och inte minst den
gemensamma strategi som Agenda 2030 innebär för
världens länder skapar också möjligheter för en
hållbar utveckling ur alla perspektiv och därmed för
livsmiljöer där människor trivs, vill verka och leva
– oavsett om det är i staden eller på landsbygden.
Vår planet med dess natur, ekosystem, resurser och
förutsättningar utgör den unika livsmiljö som vi
människor behöver för att kunna fortleva som art.
Även om det finns projekt vars mål är en permanent
bosättning på mars redan 202326 så är rimligen en
hållbar utveckling på jorden en förutsättning för de

Projektet Mars One har som mål att etablera en permanent
mänsklig bosättning på planeten Mars år 2023. Uppskjutningen
planeras till den 14 september 2022 och landningen beräknas äga
rum i april 2023. Färden planerar Mars One att sända live dygnet
runt. Även Nasa har planer på att kolonisera planeten Mars med
den första resan preliminärt planerad till 2030-talet.
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kommande generationernas överlevnad och
välmående.
En förutsättning för att människa ska uppleva att
Jönköpings län är den bästa platsen att besöka, växa
upp, bo och åldras på idag och i framtiden är
därmed en långsiktigt hållbar utveckling.

3.2 Attraktivitet och tillgänglighet
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende, med bland annat
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Jönköpings län ligger i det geografiska stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm, som i sydvästlig
riktning sträcker sig över södra Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne som sammantaget bedöms ha
den största potentialen i landet framöver. Med länets centrala geografiska läge och strategiskt viktiga
infrastrukturella förutsättningar bör den demografiska potentialen kunna utvecklas och stärka länets
tillgänglighet och attraktivitet.
Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet,
näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism.

3.2.1 Attraktivitet
Att attrahera människor att flytta hit, få de som
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla.
Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter,
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb,
hälso- och sjukvård, skola och utbildning,
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer
och bostäder är viktiga tillgångar.
OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län
har fokuserat för lite på attraktivitet för de
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som
behöver genomsyra alla prioriteringar och
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län
som människor vill leva, verka och bo i.
Människor idag, särskilt unga, lever i en global
kontext. De är vana att kommunicera och umgås
digitalt över gränser. Olikheter är en tillgång. Om
länet ska nå målet att bli en attraktiv livsmiljö för
människor med en modern global livsstil så måste
arbeta aktivt med dessa frågor. Det som bidrar till
attraktivitet är inte nödvändigtvis samma saker för
alla grupper, med det finns faktorer som kommer
igen: fysisk och virtuell struktur, tillgänglighet,
bebyggelse, estetik, natur, kultur, anda och
öppenhet, möjligheter till livslångt lärande, boende,
arbetstillfällen med en sund arbetsmiljö för alla,
flexibel barnomsorg, ett rikt kulturliv och en väl
fungerande offentlig sektor. Attraktivitet handlar
också om att kunna erbjuda natur, vatten och luft av
god kvalitet och andra miljödimensioner i stad och
landsbygd, inte minst för att kunna utveckla besöksoch turismnäringen.

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva,
verka och bo i hela länet, både i stad och på
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med
att attrahera människor att bosätta sig på
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god
infrastruktur både för transport och digitala
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård,
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.
Närmiljöer behöver fungera stödjande och
möjliggöra för alla människor, oavsett kön,
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas
tillvara.
Attraktivitet handlar också om att medborgare ska
känna sig delaktiga i det län som de lever och
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka
förutsättningarna i länet genom dialog och
samverkan.
Idag är det många andra faktorer än tillgången till
jobb som påverkar valet av bostadsort. Var unga
vuxna, barnfamiljer och andra målgrupper väljer att
etablera sig påverkas bland annat av
tillgängligheten till familj och vänner, sociala
relationer och attraktiva utbud av aktiviteter. Detta
ställer krav på länet att lyckas med utmaningen att
skapa den livskvalitet och tillgänglighet som krävs
för att attrahera fler att flytta hit.
Attraktivitetsarbete innebär även
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och

att bygga relationer till grupper som länet vill nå
och att leva upp till det som marknadsförs både i
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en
stark identitet.

3.2.2 Demografisk utveckling
Demografisk potential
Den nordiska demografiska situationen präglas av
fyra huvudsakliga trender: den växer – i huvudsak
tack vare flyktinginvandringen, urbanisering, en allt
äldre befolkning och en större diversitet.27
Länets demografiska potential har minskat något
sedan 2015, enligt Nordiska Ministerrådets
bedömning, och ligger på 135 av 300 möjliga
poäng.

infrastrukturella stråken i södra delarna av landet. I
Jönköpings län väntas exempelvis stråket utmed
E4:an genom länet att växa.
Jönköpings län har haft en stark
befolkningsutveckling över tid, i synnerhet de sista
två årtiondena. Utvecklingen fördelar sig dock inte
lika över länet, utan en stark urbaniseringstrend
syns även i Jönköpings län.
Befolkningsutveckling per kommun 1950-2017
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Demografisk potential 2018 – ju mörkare färg
desto högre potential.

Växande befolkning
Fram till 2030 bedöms framförallt
storstadsregionerna i Norden växa. I Sverige
innebär det Storstockholm inklusive Uppsala län,
Gävle och Mälardalen, regionen kring Linköping
och Norrköping, Västkusten, Skåne,
Kristianstadtrakten och de norra delarna av
Jönköpings län. Tillsammans väntas dessa områden
stå för mer än 80 % av landets befolkningstillväxt
fram till 2030. En mer måttlig tillväxt med upp till
10 % prognosticeras också utmed de huvudsakliga
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Jönköpings kommun är den i särklass största
kommunen i länet med 137 863 invånare (2018).
Efter Jönköping är Värnamo länets största
kommun, följd av Nässjö, Gislaved och Vetlanda.
Aneby är länets minsta kommun, följd av Mullsjö
kommun.
Länets befolkningstillväxt över tid drivs i stor grad

State Befolkningsutveckling
of the Nordic region 2018, Nordiska
Ministerrådet
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drar ifrån övriga kommuner/regioner när det gäller
befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har
stärkt sina positioner och Uppsala är därefter den
kommun vars utveckling varit starkast och
kommunen har nu etablerat sig som landets fjärde
största.
Flera av kommunerna på topp-20-listan utgör
tillsammans funktionella arbetsmarknadsregioner,
vilket visar på betydelsen av att knyta ihop
kommuner i större geografiska helheter för att
skapa tillväxt. Dessa regioners utveckling kopplat
till regionernas utvecklingspotential28 visar också
på den stora betydelsen en stark centralort och en
stark funktionell arbetsmarknadsregion har för ett
läns/regions långsiktiga utveckling.
Enligt SKL:s definition är en storstadskommun i
Sverige en kommun som har mer än 200 000
invånare varav minst 200 000 invånare i den största
tätorten. Enligt denna definition har Sverige i dag
tre storstadskommuner: Stockholm, Göteborg och
Malmö. Uppsala är på god väg att etablera sig som
en storstadskommun med kommunens 221 000
(2018) invånare och tätorten Uppsalas 156 854
invånare, som stadigt växer.

Största staden
Jönköpings stad är den största staden i länet med
93 797 invånare (2015) och Jönköping är den
tionde största kommunen i Sverige.
Kommun

Invånare 2017

Plats i ranking

Stockholm

949 761

1

Göteborg

564 039

2

Malmö

333 633

3

Uppsala

219 914

4

Linköping
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5

Örebro

150 291

6
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150 134

7
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8
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9
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10
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11
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12
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111 026

13

Huddinge

110 003

14

Eskilstuna

104 709

15

Nacka

101 231

16

Gävle

100 603

17

Halmstad

99 752

18

Sundsvall

98 810

19

Södertälje

96 032

20

Även nationellt drivs befolkningsutvecklingen av
urbaniseringen. Stockholm, Göteborg och Malmö
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Uppsala län får, tillsammans med länets starka
placering i State of the Nordic Region 201829, ses
som landets fjärde tillväxtregion 2018. Det finns en
del att lära av Uppsalas utveckling.
De senare årens flyktinginvandring har inneburit en
befolkningstillväxt i hela Jönköpings län, varför
samtliga kommuner haft en uppåtgående trend
sedan förra RUS:en skrevs. Över tid har framförallt
Habo och Jönköping haft en stark utveckling vilket
illustrerar de funktionella
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Figur: Utveckling av fördelning kvinnor och män i länet 19682018 med prognos till 2030.

Utveckling sedan 2013

arbetsmarknadsregionernas betydelse även i
Jönköpings län. Flyktinginvandringen sedan 2013
har lett till en stärkt utveckling i Aneby, Eksjö,
Gislaved och Gnosjö kommuner.

Fördelning per åldersgrupp
Åldersgruppen 0-17 år utgörs i länet av 21,7 % av
befolkningen vilket kan jämföra med rikets 21 %
(med en variation på 14,6-28,8 %). Högst andel
unga har Habo kommun med 28 % (en av de högsta
i landet), följt av Vaggeryds kommun på andra plats
med 23,1 %. Lägst andel unga har Eksjö kommun
med 20,3 % och Tranås med 20,8 % unga.

Fördjupad statistik
Fördelning kvinnor och män
Fördelningen av kvinnor och män i länet avviker
något från rikssnittet som är 49,8 kvinnor (med en
variation mellan landets kommuner på 46,8-51,2)
för riket och 49,5 för länet. Störst andel kvinnor har
Jönköpings kommun med 50,0 % och lägst andel
kvinnor har Gnosjö kommun med 48,1 %.30

Figur: Förändring av antalet 5 åringar 2017-2030

Utvecklingen fram till 2030 förväntas i viss mån
förstärka denna bild med en stark förväntad ökning
av barn i åldern 0-5 år i Habo, Jönköping, Värnamo
och Nässjö och en svag förväntad utveckling i
Aneby, Sävsjö, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved.
Andelen invånare i gruppen 18-64 år är i länet 57,7
%, jämfört med rikets 59,2 (variation på 48,3-67,4
%). Högst andel har Jönköping på 59,9 % och lägst
Mullsjö på 54,1 %, Sävsjö 54,3 %, Habo 54,6 %
och Tranås på 54,9 %.
Den prognosticerade utvecklingen av personer i
arbetsför ålder framöver visar att åldersgruppen 4064 år är den som växer starkast. Se nedan.

29
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För samtliga kommuners uppgifter se bilaga 2.

För gruppen 65 och äldre är länssnittet 20,6 %
jämfört med rikets 19,8 (variation på 12,6-34,0 %).
Högst andel äldre har Tranås kommun med 24,4 %
och Eksjö med 24,2 %. Lägst andel har Habo

Att andelen invånare i förvärvsarbetande åldrar
relativt sett minskar samtidigt som andelen yngre
och äldre relativt sett ökar leder till en ökad
försörjningskvot. Försörjningskvoten visar andelen
av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre än
64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande
till andelen av befolkningen som är 20–64 år
(förvärvsarbetande åldrar).
Teoretiskt motsvarar detta hur många varje person i
arbetsför ålder behöver försörja. År 2017 hade länet
en försörjningskvot på 81, vilket innebär att det går
81 personer i icke förvärvsarbetande åldrar per 100
personer i förvärvsarbetande åldrar. År 2030 väntas
kvoten ha ökat till 87.

kommun med 17 %.

De kommande 12 åren väntas en stark ökning av
personer i gruppen 65 år och äldre. Åren därpå
väntas gruppen öka ännu mer.
Försörjningskvoten väntas öka inom länets samtliga
13 kommuner under prognosperioden.
År 2017 var försörjningskvoten högst i Mullsjö,
med en kvot på 93.

Åldersstrukturen i länet förväntas utveckla sig
enligt ovan fram till 2030 jämfört med 2017. Det
kommer att ställa nya krav på framförallt offentlig
sektor under de kommande decennierna med en allt
äldre befolkning.

Vid prognosperiodens slut år 2030 beräknas Aneby
kommun ha den högsta kvoten med 101, följt av
Sävsjö och Habo med 99. Aneby är också den
kommun där försörjningskvoten väntas öka
kraftigast. Jönköping är den kommun som väntas ha
den lägsta försörjningskvoten med 77, en ökning
från 74 år 2017.31
Figur: Försörjningskvotens beräknade förändring till 2030.

Utvecklingen när det gäller andelen av
befolkningen som förvärvsarbetar, respektive inte
gör det prognosticeras enligt nedan.

31 Befolkningsprognos Jönköpings län 2018-2030. Se mer på:

http://utveckling.rjl.se

Gifta och skilda

En allt äldre befolkning

Nationellt sett är 33,2 % av invånarna i Sverige
gifta (en variation på 26,3-42,7 % mellan landets
kommuner) vilket ska jämföras med snittet i länet
som är 37 %. Högst andel gifta finns i Habo
kommun 40,8 % och lägst andel i Jönköping med
35,6 %. Alla kommuner i länet ligger därmed över
rikssnittet.

Den allt äldre befolkningen konstateras även av
Ministerrådet. Medan Europa – i synnerhet
nordvästra – blir alltmer tätbefolkat är Sverige
fortsatt relativt glesbefolkat, så också Jönköpings
län.

Andelen skilda är 9,7 % i riket (variation 5,8-12,6
%) vilket ska jämföras med länets 7,8 %. Lägst
andel skilda personer återfinns i Habo kommun
med 5,8 % - vilket också är lägst i landet – och
högst andel skilda finns i Eksjö kommun med 8,8 %
- vilket även det ligger under snittet i landet.

Jönköpings län genomgår en demografisk
utveckling som drivs av en åldrande befolkning och
en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större
än tillträdet av unga på arbetsmarknaden under
överskådlig tid vilket leder till en förväntad brist på
Demografi 2002 och 2017
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Utländsk bakgrund32
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Andelen personer i landet som har en utländsk
bakgrund är 24,1 (variation mellan kommunerna i
landet på 7,2-58,6) och i länet är motsvarande siffra
22,2 %. Högst andel har Gnosjö kommun med 32,8
% följd av Gislaved med 29,9 % invånare med
utländsk bakgrund och lägst andel återfinns i Habo
kommun med 9,3 %, vilket gör Habo kommun till
en av de kommuner i landet som har lägst andel.

Andelen invånare med utländskt medborgarskap är
i landet 8,9 % (3,0-27,8 %) jämfört med länets 7,9
%. Störst andel med ett annat än svenskt
medborgarskap bor i Gnosjö (11,8 %), Sävsjö (11,2
%) och Gislaved (11,1 %) och lägst i Habo
Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2017
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Andelen personer som är utlandsfödda i riket är
18,5 (variation på 6,2-41,5 %) och länet 17,1 %.
Högst andel utlandsfödda bor i Gnosjö kommun
(25,1 %) och Gislaved (22,7 %) och lägst andel bor
i Habo kommun (7,6 %).
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arbetskraft under överskådlig tid.

Migration
Länet har tagit emot många flyktingar, särskilt
höglandskommunerna, Gislaved och Gnosjö har
haft en hög internationell nettomigration under åren
2011-2016. Länet som helhet har under åren 20112016 vuxit tack vare flyktinginvandringen,
samtidigt som några kommuner: Habo, Mullsjö,
Jönköping och Vaggeryd växer även utan den.
Gnosjö har under åren 2011-2016 minskat något
trots flyktinginvandringen.
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Sysselsättningstillväxten33 drivs av utrikes födda,
den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar
och därmed bidrar till större delen av
arbetskraftstillskottet.
Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler.
Toppen har passerat denna gång och födelsetal
kommer att minska de kommande 15 åren.
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kompetensförsörjning över tid. Jönköpings
kommun fortsätter att växa, vilket kan innebära en
möjlighet för länet då en inom-läns-urbanisering
tillsammans med goda transportmöjligheter inom
länet skulle kunna bromsa en utom-länsurbanisering som riskerar att dränera länet på ung
och kvalificerad arbetskraft. Det finns även en
urbaniseringstrend inom länets övriga kommuner
där många framförallt unga väljer att flytta till
kommunens huvudort.
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Försörjningsbördan för de sysselsatta i arbetsför
ålder förväntas genom denna utveckling öka under
de kommande tio åren.
Denna typ av befolkningsförändring ställer nya
krav på att säkra kompetensförsörjningen på sikt.
Länets aktörer behöver tillsammans säkerställa en
attraktiv livsmiljö för småbarnsfamiljer och unga
vuxna så att de ser möjligheter med ett liv i
Jönköpings län. Det innebär även att större krav på
en effektiv och välfungerande välfärdsservice
genom sjukvård och äldreomsorg finns tillgänglig i
länet.
Samtidigt som invandringen bidrar till att lösa
arbetskraftsbristen räcker denna grupp inte till för
hela behovet utan hela arbetskraftsreserven måste
matchas mot arbetsmarknadens behov.
Folkpensionen infördes 1913 och pensionsåldern
var då 67 år samtidigt som medellivslängden var ca
60 år. Idag är den allmänna pensionsåldern 65 år
samtidigt som medellivslängden är drygt 82 år.
Pensionsåldern håller på att ses över och för
samhället är det bra om människor som mår bra,
orkar och vill väljer att jobba vidare efter 65
årsstrecket så att värdefull kompetens, erfarenhet
och arbetskraft kan bidra till
arbetskraftsförsörjningen framöver.
Personer med funktionshinder/-variationer måste
beredas tillträde till arbetsmarknaden i högre
utsträckning än idag. Tillgänglighetsarbetet och att
synliggöra alla kompetenser behöver därför
intensifieras. Unga som står utanför
arbetsmarknaden behöver genom kraftfulla åtgärder
beredas plats för att säkra den framtida
kompetensförsörjningen och motverka social
utslagning och kvinnor behöver i lika hög grad som
män etablera sig på arbetsmarknaden.

Urbanisering
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora
konsekvenser för länets möjlighet till

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en
hög andel av de unga flyttar till större städer utanför
länet och dels inomregional då tätorterna
(kommunernas huvudorter) växer mest. Småorterna
har börjat växa igen i samband med
flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat
befolkning under senare år.

Den demografiska utvecklingen i kombination med
försörjningskvoten och den allt äldre befolkningen
ställer höga krav på samhällets förmåga att möta
dessa utmaningar. Digitaliseringen behöver ses som
en del av lösningen. Strukturomvandlingen i
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näringslivet måste mötas med en medveten strategi
för livslångt lärande och karriärbyte för de
människor som ersätts med robotar. Denna grupp
utgör en stor potential och resurs för samhället.
Parallellt behöver det offentliga, vård och
välfärdstjänster digitaliseras i allt högre
utsträckning både för att möta människors
efterfrågan, behov och förmåga och för att lösa
delar av de välfärdsutmaningar som den
demografiska utvecklingen för med sig.

Diversitet
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av
världen. Det ställer nya krav på samhället för att
möta invånarnas olika behov, önskemål och
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som
driver utveckling, bidrar till nya lösningar,

invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.

Sammanfattning demografisk potential
Flyktinginvandringen stärker länets demografiska
potential, samtidigt som den åldrande befolkningen
och urbaniseringen sänker den och den heterogena
befolkningen ställer nya krav på samhället.
Huruvida denna bild ska sänka eller höja länets
potential beror på hur dessa faktorer hanteras och
bemöts framöver. Den ökade flyktinginvandringen
bidrar med eftertraktad arbetskraft i arbetsför ålder.
Den åldrande befolkningen har en relativt stark
betalningsförmåga och den efterfrågar nya
produkter och tjänster.
Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med
starka mellanregionala infrastrukturstråk som
höghastighetståg och vägtrafikstråk med
välutbyggd infrastruktur för biodrivmedel,
attraktiva tätorter och snabb och flexibel
inomregional kollektivtrafik.
Men också länets relativt glesa geografiska
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många
natursköna miljöer och vattendrag kan i
kombination med ett välutbyggt bredband,
utbyggda servicepunkter och en välfungerande
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela
länet.
En heterogen befolkning kan bidra till attraktivitet
inte minst genom att de lösningar som möter de
varierade invånarnas behov också är attraktiva för
andra. Den kan driva fram välfungerande digitala
välfärdstjänster, bidra till tjänstenäringens
utveckling, stimulera utvecklingen av kultur och
fritidsaktiviteter och bidrar till ett rikt, varierat och
attraktivt län.
Jönköpings län ligger dessutom i det geografiska
stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm,
som i sydvästlig riktning sträcker sig över södra
Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne
som sammantaget bedöms ha den största
potentialen i landet framöver. Med länets centrala
geografiska läge och strategiskt viktiga
infrastrukturella förutsättningar bör den
demografiska potentialen kunna utvecklas.

3.2.3 Kultur
Kultur och fritid
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det
handlar om faktorer som ett rikt och varierat
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av

avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara
viktigt för att länets nuvarande befolkning ska
uppleva länet som attraktivt, det är också av central
betydelse för att länet över tid ska upplevas som
attraktivt för unga människor, både de som bor här
idag och de som bor i större städer.

Kultur och fritid driver utveckling
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket
för utvecklingen av den sociala sammanhållningen
och kultur, kulturarv och naturmiljöer har
betydande roller för individers utveckling. Kultur
och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet
vilket är av stor betydelse för förnyelse- och
innovationsförmåga. Det är egenskaper som bidrar
till entreprenörskap, företagande och
samhällsutveckling. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en
långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså
stor. Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter är
en långsiktig satsning på attraktivitet, innovation,
företagande, tillväxt och utveckling.

Kultur och fritid lockar invånare
Indikatorer för kulturutnyttjandet hos befolkningen,
mäts via biobesök, besök på bibliotek och museum
i ”State of the Nordic Region 2018”.
Kultur konsumeras och upplevs på många andra
sätt och i många andra former. Undersökningar
visar att kultur i en vid mening är en viktig faktor
när det gäller attraktivitet. Människor som kan
tänka sig att bosätta sig på landsbygden eller i
mindre tätorter efterfrågar i hög grad ett varierat,
brett och lättillgängligt utbud av kultur, allt ifrån
kommersiella evenemang, karnevaler, bio, museum,
konserter av olika slag till musikteater men också
ett mer specialiserat kulturutbud – även om de
sedan inte utnyttjar det.
När det gäller biobesök ligger länet lågt i
statistiken, även om Jönköpings kommun utmärker
sig både när det gäller utbud och efterfrågan. Även
Värnamo, Vetlanda och Eksjö kommuner höjer
länets statistik något.

Bibliotek bidrar till livslångt lärande och
integration
Länet har ett relativt gott utbud av bibliotek men
biblioteken har, med undantag av Jönköpings
kommun, relativt få besökare. Biblioteken fyller
flera viktiga funktioner, inte minst den
kompensatoriska funktionen för att alla invånare
och skolor ska ha samma tillgång till böcker och
databaser. Enligt Biblioteksföreningen visar
forskning att personer med utländsk bakgrund ofta
besöker biblioteken och att de spelar en viktig roll i

integrationsprocessen. Dansk forskning34 visar att
biblioteken i Danmark bidrar med två miljarder till
BNP genom att stimulera barns läsande och bidra
till höjd utbildningsnivå i samhället. Med all
sannolikhet bidrar biblioteken i Sverige till
utvecklingen på ett likartat sätt.
Biblioteken har i stor utsträckning erövrat den
digitala arenan och erbjuder förutom tryckta böcker
ett stort utbud av e-böcker, databaser, film och stöd
i att söka efter fakta. Flera av länets bibliotek driver
eller bidrar på olika sätt till länets lärcentra, vilka
fyller en viktig funktion när det gäller framförallt
högre utbildning på distans – viket motverkar
utbildningens urbaniserande effekter.

Museum och utställningar
När det gäller museum är länets utbud relativt litet
vilket också återspeglar sig i besöksfrekvensen som
Jönköpings kommun toppar av naturliga skäl.
Samtidigt finns flera exempel på museum,
utställningar och interaktiv konst runtom i länet
som har potential att bidra till en utveckling av
besöksfrekvens både av länsinvånare och gästande
besökare. Nya former av utställningar, interaktiva
besöksmål och levande muséum har potential att
bidra till attraktivitet och turism.

Besöksmål
Länet har ett rikt och variet utbud av besöksmål, allt
ifrån historiska platser och miljöer som Brahe hus,
Visingsö, Eksjö gamla stadskärna, Nydala kloster
och Habo kyrka, spännande historiska
industrimiljöer som Kleva gruva, Tabergs gruvan,
Husqvarna fabriksmuséum, Bruno Mattsson museet
och Tändsticksmuseet, unika naturmiljöer som
Store mosse, Skurugata/Skuruhatt och Björkenäs,
publikmagneter som High Chaparral, Gränna,
Filmbyn och Vandalorum till sportanläggningar
som Hestra, Mullsjö alpint och Dreamhack
tillsammans med många fler. Länets alla besöksmål
har därmed stora möjligheter att både erbjuda
länsinvånarna en berikande och varierad fritid men
också att locka turister och andra besökare till länet
- en viktig attraktivitetsfaktor även för länets
invånare.

Fritidsaktiviteter
Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att
det finns föreningar, organisationer eller kommuner
som arrangerar och skapar förutsättningar för
föreningslivet och dess aktiviteter. Många
fritidsaktiviteter är beroende av ideella krafter,
något många föreningar vittnar om allt större
utmaningar att rekrytera. Föräldrar fyller vanligen
roller som ledare och funktionärer vid
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ungdomsaktiviteter och det kan vara svårt att
rymma dessa uppdrag i livspusslet.
Vissa aktiviteter bygger vanligen på att det finns ett
företag som vänder sig antingen via en förening
eller direkt till kunder som ridskolor, elitsatsande
idrottsklubbar och exempelvis företag som erbjuder
trampolinträning.
Utbudet av fritidsaktiviteter varierar mellan
kommunerna – ofta beroende på deras storlek och
grad av förtätning. Ofta krävs resor för att ta sig till
dessa aktiviteter. En kritisk faktor är därför ofta
tillgång till bil (och när det handlar om ungdomar,
föräldrar som har möjlighet att köra), kollektivtrafik
och/eller säkra möjligheter att cykla. För att stärka
möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter och
för att stärka ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv
behöver kollektivtrafik och cykelbanor stödja
möjligheten att ta sig till och från olika kultur- och
fritidsaktiviteter inom och mellan kommunerna.
Många människor njuter av natur och miljö under
sin fritid. För att välbesökta besöksmål ska hålla för
besökarna krävs strukturer som vandringsleder,
möjligheter till sopsortering, toaletter och
parkeringsmöjligheter. Tillgänglighetsanpassningar
av publika naturmiljöer är en förutsättning för att
alla länsinvånare och besökare ska kunna njuta av
länets attraktiva natur och miljö.

Sammanfattning kultur och fritid
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång
till kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län
ska alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och
skapa kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång
till de kulturupplevelser som erbjuds och
tillgängligheten ska vara god för länets alla
invånare, oavsett kön, bakgrund eller individuella
förutsättningar. Jönköpings län ska vara en plats där
alla får plats och där en jämlik tillgång till olika
fritidsaktiviteter inom olika områden finns att tillgå.
Att ha en bred tillgång till fritid och föreningsliv
möjliggör även en god inkludering av utrikesfödda,
genom de mötesplatser som skapas inom
föreningslivet välkomnas alla oavsett bakgrund,
intressen, erfarenheter eller kultur. Det starka
civilsamhället och föreningslivet är viktiga
tillgångar för länet för att lyckas med integration
och inkludering av nyanlända.
Det offentliga behöver bidra till att stödja
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja
möjligheterna att ta sig till kultur och
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna
och för besökande och turister.

3.2.4 Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings
län har mellan de tre storstadsregionerna är en
styrka. Jönköpings län kan vara ett nav när det
kommer till transport och infrastruktur. För att
ytterligare stärka den potentialen behöver länet
arbeta för en ökad tillgänglighet när det kommer till
transporter inom länet för arbetspendling och
transporter. I och med den tilltänkta
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings
län som ett viktigt nav kommer länets möjligheter
till tillväxt och attraktivitet att öka. Internationella
jämförelser visar att tillväxten kring en
höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 mils
radie, vilket skulle omfatta större delen av södra
Sverige. Länets samtliga kommuner kommer att
gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar för
regionala höghastighetståg kommer att utvecklas.
Höghastighetsstationer centralt placerade i tre av
länets kommuner kommer därför starkt att bidra till
att Jönköpings län utvecklas till den fjärde
tillväxtregionen.

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer,
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer
för människor att leva i utan att för den skull slösa
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande
miljöbelastning. Urbaniseringen och den
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring
frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i
städerna stora möjligheter att ta sig an
utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel
genom effektiva infrastrukturlösningar och genom
att den byggda miljön kan användas på ett smart
sätt och delas av många. En förtätning av staden
kan därför bidra till att minska den totala
belastningen. Länet har stora möjligheter att gå före
i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt
att ta vara på innovationskraften och på de tekniska
verktyg som idag finns tillgängliga.
Stadens infrastruktur är en viktig aspekt av
utvecklingen av smarta städer både när det gäller
hållbarhet och attraktivitet. Urbaniseringen gör att
en allt större andel av befolkningen bosätter sig i
tätorter. Det gör att stadens och tätortens
infrastruktur behöver stödja utvecklingen av ren
luft, minimerade utsläpp samt säkra och effektiva
transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik är
transportslag som behöver stödjas på alla sätt.
Örebro är en föregångare som har arbetet
parlamentariskt med att ta fram en strategi. Deras
mål är att sex av tio resor ska göras med gång-,

cykel- och/eller kollektivtrafik och bara i staden
beräknas denna förändring leda till en
samhällsekonomisk vinst med 1,75 miljarder kronor
jämfört med andelen idag som ligger på 46 procent.
Då arbetspendlandet i länet i huvudsak sker på
relativt korta sträckor och persontrafiken står för en
stor del av utsläppen – både partiklar och
kvävedioxidekvivalenter - kan satsningar på
cykelbanor i tätorter och utmed länets läns- och
riksvägar tillsammans med elcyklar bidra till både
attraktivare tätorter, ren luft, minskade utsläpp och
en friskare befolkning.
Det svenska målet är att dubblera antalet resor i
kollektivtrafiken från utgångsvärdet år 2006 till
2020. För att lyckas med det krävs en utveckling av
det som kallas ”Smart kollektivtrafik”. Det kan
handla om att digitalisera kollektivtrafiken och
länka samman uppkopplade fordon med intelligenta
transportsystem (ITS). ITS innebär att olika
transportformer sammanförs med fysisk digital
infrastruktur som gör kollektivtrafiken mer
integrerad, oberoende och anpassad efter
passagerarna. Exempel på ITS-lösningar är att
passagerare kan resa med samma biljett eller
månadskort oavsett om de väljer buss, cykel
(exempelvis hyrcykelsystem hämta-här–lämna-där)
eller taxi. Självkörande fordon är i ITS-lösningar en
självklar del av kollektivtrafiken. Genom ITSlösningar spås kollektivtrafiken att växa och skapa
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.
Ensambilåkandet kan minimeras och ersättas med
bussar, cyklar och tåg vilket minskar
koldioxidutsläppen, köerna, partikelutsläpp och
bullernivån.
Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella
ekosystem som stödjer olika aktörer och
multimodala transporter kan innovativa lösningar
skapas som gynnar passagerarna, ökar
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och
bidrar till en hållbar miljö.
Det som går att digitalisera kommer att digitaliseras
och det som går att automatisera kommer att
automatiseras framöver, det är de flesta
framtidsforskare överens om. Detta gäller i hög
grad staden och tätorternas utveckling. ”Internet of
things” kopplar samman saker, produkter, system
och människor och kommer att underlätta
människors vardag och bidra till att spara energi.
Alltifrån belysning och temperatur som anpassas till
var vi är och hur vi rör oss och att hissen anländer
när ytterdörren öppnas till helt nya interaktiva
lösningar som vi ännu inte sett kommer att
underlätta livet i framtiden i den smarta
staden/tätorten. Det gör att smart stadsutveckling
kommer att handla mycket om attraktivitet.
Världsnaturfonden (WWF) har i en global studie
funnit att den viktigaste attraktivitetsaspekten för

städer världen över är ren luft. Städer som tidigt
profilerar sig på en smart och hållbar utveckling
kommer ha en konkurrensfördel jämfört med de
som inte gör det.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång
med många utvecklingspotentialer. Ett
övergripande mål för länet är livskraftiga
landsbygder med likvärdiga möjligheter till
företagande, arbete, boende och välfärd som leder
till en långsiktigt hållbar utveckling i hela länet.
Landsbygderna har en central roll när det gäller en
hållbar tillväxt.
Landsbygden i länet har långsiktigt goda
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som
kommer att ha en avgörande betydelse för
samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer
stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder
miljöer för attraktiva permanent- och
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.
En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket
om en levande landsbygd där människor vill och
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer,
bensinstationer och inte minst till arbetstillfällen.
Det behövs också god mobiltäckning och goda
möjligheter till bredband. För att dessa faciliteter
ska kunna finnas krävs å andra sidan att det finns en
viss mängd människor inom ett rimligt geografiskt
upptagningsområde. Landsbygdsutveckling kan
därmed inte ske utan människor som har
möjligheter till och trivs med att bo på
landsbygden.
Människor som är intresserade av att leva på och
flytta till landsbygden och mindre orter har
generellt ett stort klimat-, miljö och naturintresse.
De är generellt välutbildade och angelägna om en
hållbar utveckling35.
I den av Ungdomsbarometern genomförda
målgruppsanalysen på uppdrag av Jordbruksverket
kan vissa mönster skönjas kring vilka som vill och
kan bo på landsbygden. De ser att det finns en
tydlig livsstilsgruppsfördelning bland de som vill
flytta till landsbygden och bland de som vill stanna
kvar i staden. De som vill flytta till landsbygden
eller mindre orter är i första hand ideellt lagda, ofta
välutbildade, drivs av sitt djur- och naturintresse
men hindras av att det finns få attraktiva,
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högkvalificerade jobb på landsbygden. De vill
jobba med något som engagerar dem. Det är av stor
betydelse att det finns en jämställd arbetsmarknad.
De som vill stanna kvar på landsbygden å andra
sidan är inte fullt så intresserade av djur och miljö,
de är däremot intresserade av att gå på konserter,
festivaler, är intresserade av bilar, motorcyklar och
mode. De går i högre utsträckning på ett
yrkesprogram på gymnasiet och vill i hög
utsträckning (81 %) läsa vidare efteråt för att bli
mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Undersökningen ser också att tjejer är något mer
positiva till att bosätta sig på landsbygden och att
andelen som beskriver sig som positivt inställda till
att bo på landet eller en mindre ort ökar med åldern.
För att skapa attraktiva boendemiljöer på
landsbygden behöver det alltså finnas möjlighet till
attraktiva och högkvalificerade jobb på
landsbygden och inte bara inom de traditionella
gröna näringarna. För en hållbar landsbygd behövs
företag inom besöksnäringen, tillverkande och
säljande företag, företag som kan erbjuda de gröna
näringarnas företag den service och de tjänster de
behöver för sin fortlevnad och utveckling.
Förutsättningarna för företagsamhet och
sysselsättning på landsbygden behöver vara
långsiktigt hållbara. Det kan handla om
transportmöjligheter, ladd- och
drivmedelsinfrastruktur, bärighetsklasser på vägar
men också om tillgång till fiberuppkoppling med
tillräcklig kvalitet och säkerhet, mobiltäckning och
offentliga tjänster som kan skötas digitalt,
oberoende av plats.
För att dessa förutsättningar ska nås krävs också
attraktiva förutsättningar för boende på
landsbygden som lockar fler grupper än de som bor
på landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är
faktorer som lockar boende oavsett stad och land.
Landsbygdens förutsättningar när det gäller dessa
värden är stora och genom att strategiskt satsa på
boendemöjligheter som erbjuder dessa värden kan
länet erbjuda alternativ som kan konkurrera med
västkusten och östkustens skärgård.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla
natur- och kulturmiljöer.
Landsbygderna är med rätt förutsättningar en stark
resurs som bidrar till att stärka länets
konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär,

biobaserad och fossilfri ekonomi, till ett hållbart
nyttjande av naturresurserna och till att
miljökvalitetsmålen uppfylls.

Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd
av en väl fungerande digitalisering, post- och
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska
besök på serviceställen. Avgörande för
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur
transportsystemet fungerar. För en attraktiv
boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror,
drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och
apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna
på landsbygden har en stor potential att utvecklas
för att bidra till attraktiva miljöer och
förutsättningar på landsbygden.

Sammanfattning stad och land
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och
på landsbygden.
Smart utveckling – oavsett om det handlar om
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur - är
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen
tenderar att jämna ut förutsättningar som service
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen
med post- och paketutlämning, drivmedel och
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer,
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett
attraktiv.

3.2.5 Infrastruktur och
transportsystem
En stor samhällsutmaning är att minska den
klimatpåverkan som resor och transporter innebär
och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det
innebär bland annat att insatserna för att få en

fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem.
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen
mellan stad och land och att skapa förutsättningar
för företag och kompetensförsörjning. Den
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de
tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste
tas tillvara på genom att säkerställa en god
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt
transportsystem.
Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och
attraktiva miljöer är helhetssyn och
sektorsövergripande samordning. Samordningen
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt,
transport, informationsteknik, klimat, miljö och
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning,
näringslivsutveckling, innovationer,
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Att vägar och järnvägar har en bra standard och
finns mellan platser dit människor vill resa, och att
bredband finns som gör det möjligt att använda
internet, är viktigt för alla delar av
samhällsutvecklingen.

Transportsystemets utformning
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska bidra till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela
länet. Infrastruktur knyter ihop länet och är en
central förutsättning för en växande ekonomi, ökad
befolkning, förbättrade möjligheter till pendling,
besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form
av vägar, järnvägar, flyg såväl som bredband är
förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela
länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik –
också över länsgränserna för att knyta samman de
funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men
utvecklingen av transportsystemet måste även möta
andra behov än arbetspendling. Människor behöver
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter.
Näringslivet behöver godstransporter för
tillverkningsindustrin, och persontransporter för
tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart
transportsystem behövs också ett utökat nät av
cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.
Infrastruktur och transportsystem måste vara
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera

och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets
glesa geografiska strukturer är en utmaning och
näringslivets behov av snabba och säkra transporter
behöver säkerställas för att länets utveckling och
tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets
transporter behöver i högre grad gå via tåg och
sjöfart framöver för att vara hållbara varför
förutsättningarna för multimodala transporter
behöver säkerställas i hela länet. För bland annat
skogsnäringen har vägarnas bärighetsklassningar
betydelse och för stora delar av länet kan
hastighetsbegränsningar på vägnätet vara en
konkurrensnackdel.
För att säkerställa hållbara transporter behöver
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det
gäller avancerade biodrivmedel i hela länet.
Infrastrukturen är viktig för arbetspendlingen inom
och utanför länet. Invånare behöver enkelt kunna ta
sig mellan kommunerna för att kunna leva, verka
och bo i länet. Lättare arbetspendling bidrar även
till en förbättrad kompetensförsörjning och
matchning mellan utbildning och näringsliv då fler
kan hitta passande arbeten och studier om hela länet
är lättillgängligt. Kollektivtrafiken behöver stärkas
över länsgränserna i de funktionella
arbetsmarknadsregionerna för att säkerställa
kompetensförsörjningen och nå miljömålen.
För att möta miljömålen måste även
förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik
förbättras och tillgängliggöras i hela länet – även på
landsbygden.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik ses av många som en del i att
sänka utsläppen från fordonstrafiken. Som tidigare
nämnt sker en stor del av arbetspendlingen i länet
över relativt korta distanser, varför de i stor
utsträckning skulle kunna ersättas med
kollektivtrafik och cykeltrafik. En förutsättning för
detta är dock ett välutbyggt cykelbanenät utmed
riks- och länsvägarna i länet så att dessa transporter
kan ske på ett säkert och effektivt sätt.
Cykeltrafiken behöver kunna kompletteras med
kollektivtrafik för att hålla de individuella
transporterna till ett minimum.
Cykelturism är en näring som ökar och allt fler
väljer att uppleva Sverige på cykel. För att vara ett
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser
inom rimliga avstånd och tillgång till
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat
boende och mat. Länet har flera av de

förutsättningar som krävs och cykelturismen ökar,
inte minst kring Vättern, men för att näringen ska
lyfta krävs infrastrukturella förutsättningar.
Andra besöksformer som ökar är vandring och att
rida. Många län har utvecklat nät av ridleder ofta
parallellt med vandringsleder vilket lett till en stärkt
besöksnäring särskilt i kulturellt och historiskt
intressanta landsbygder.
I framtida infrastrukturplaner bör insatser utmed
riks- och länsvägarna i hela länet åtföljas av
cykelbanebyggnation. Infrastruktur för olika typer
av ekoturism bör säkerställas, inte minst för att
bidra till utvecklingen av besöksnäring på
landsbygden.

Vägtrafik
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till
2035. Avancerade biodrivmedel och el spås vara de
huvudsakliga drivmedlen inom en fem till
tioårsperiod. För att säkra länets biltransporter
behöver ladd- och drivmedelsinfrastrukturen
utvecklas i hög takt. Möjligheter att ladda elbilar
under färd bedöms vara en nödvändighet.
Infrastrukturplaneringen behöver därför följa med
utvecklingen för att länets förutsättningar ska tas
tillvara under de snabbt föränderliga
infrastrukturförutsättningarna.
Självkörande bilar kommer starkt liksom
delningsekonomiska lösningar på persontransporter.
Infrastruktur och samhällsplanering behöver stödja
denna utveckling för att säkerställa en hållbar
utveckling.

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare,
oavsett ekonomisk förmåga eller funktionalitet har
möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende.
En medvetenhet om att transportsystemet och
kollektivtrafiken utnyttjas olika är också väsentligt
för att skapa en förståelse för dess behov och
funktion. Fler kvinnor än män och fler unga än
äldre nyttjar kollektivtrafiken som transportmedel.
En välfungerande infrastruktur möjliggör långt
mycket mer än bara arbetspendling. Det är en
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av
kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg.
Även för besöksnäringen är ett välfungerande
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka
turister till alla delar av länet.

Järnväg och tågtrafik
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala

spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor
för höghastighetståg.
Södra stambanan är ryggraden för
tåginfrastrukturen och tillsammans med kust till
kustbanan, krösatåget och förbindelserna med
Göteborg och Skövde är möjligheterna till resande
med tåg relativt goda. Utmaningarna handlar främst
om att hela tågnätet i länet inte är elektrifierat och
att underhållet av järnvägen är eftersatt i hela landet
vilket medför onödigt långa restider, många avbrott
och att tilliten till resande med tåg har minskat.

Höghastighetståg
Möjligheten till snabba transporter över stora
avstånd är central för länets utveckling – både när
det gäller transporter och kompetens. Flyget brottas
med stora utmaningar när det gäller fossilfrihet och
höghöjdsutsläpp. För att minska flygresandet, vilket
är en nödvändighet för att klara utsläpps- och
klimatmålen, behövs det ett alternativ som
människor och företag bedömer som rimligt. I delar
av världen är svaret på den utmaningen
höghastighetståg. Förutsättningar för detta är dock
säkerhet, tillförlitlighet och tillräckligt höga
hastigheter så att restiderna kan hållas nere.
En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels
möjliggör höghastighetsbanan snabba transporter
och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna
förstoras, men banan frigör också kapacitet på de
befintliga stambanorna vilket gör att de kan
förbättra förutsättningarna för godstransporterna
vilket bland annat är en förutsättning för
logistiknäringen.
Höghastighetståg kan bidra till öka den tilliten till
tåget igen och möjliggör att en större del av
resandet sker via tåg. Tåget har många fördelar
gentemot flyget och kortade restider kopplar ihop
länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett
nytt sätt, men också norra Europa som blir en
naturlig del i en större funktionell region.
Regionala höghastighetståg skulle förbättra
förutsättningarna i hela länet och dess omgivande
arbetsmarknadsregioner samt bidra till tillväxt i en
ännu större region. Sverigeförhandlingen har i sitt
förslag tre stationslägen i Jönköpings län, vilket är
något av en jackpott för länet och dess utveckling.
Exempel från andra regioner i välden visar vilken
utveckling för både stationsorterna och den
omgivande regionen höghastighetstågen lett till
inom ett stort geografiskt område.

Flyget och flygtrafiken
Möjligheten till snabba transporter över stora
avstånd nationellt såväl som internationellt är
central för länets utveckling – både när det gäller
transporter och kompetens. Därför är flygplatsen

och flygtrafiken av stor betydelse för länets
utveckling och behovet av flygtrafik måste ses i ett
större sammanhang. Flygets klimatpåverkan är
dock problematisk.
Naturvårdsverket slår fast att flygets
klimatpåverkan är både stor och ökande. I Sverige
har antalet utrikes flygresor per invånare mer än
fördubblats sedan början av 90-talet. Nya
beräkningar bekräfta att Svenskarnas internationella
flygande svarar för lika stora utsläpp som all
biltrafik i Sverige. Dessa bygger på en uppskattning
av antalet flygresor samt att effekten av utsläpp på
hög höjd inkluderas. Det finns olika sätt att beräkna
utsläppen beroende på om de ska rapporteras till
FN, eller om syftet är att uppskatta de faktiska
utsläppen från svenska invånares flygresor.
De uppskattade totala utsläppen från svenska
invånares internationella flygresor år 2014 är cirka
11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan
jämföras med 2,3 miljoner ton som rapporterats
enligt internationella riktlinjer. De uppskattade
utsläppen inkluderar klimatpåverkan på hög höjd
och är baserade på resvaneundersökningar samt
antalet flygresor under perioden 1990-2014.
Den långsammare ökningen av utsläppen jämfört
med ökningen av antalet flygresor kan bland annat
förklaras av en effektivisering. En stor del av
effektiviseringen ligger i en ökning av kabinfaktorn,
d.v.s. att flygplanen har färre tomma stolar.
Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser från
flyget baseras på bränsleanvändningen för inrikes
flygresor samt det bränsle som tankats i Sverige för
utrikes flygresor. Dessa utsläpp omfattar dock
varken utsläppens fulla klimatpåverkan på hög höjd
eller de fullständiga utsläppen till följd av svenska
invånares flygresor utomlands.
Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i
Sverige och används till utrikes flyg har ökat med
70 procent mellan 1990 och 2014 och var drygt 2
miljoner ton år 2014. Växthusgasutsläppen från
internationellt flyg omfattas för närvarande inte av
några internationella åtaganden om
utsläppsminskningar och ingår alltså inte i de mål
som antagits för Sveriges utsläppsminskningar
under FN.
Utsläppsberäkningen baserad på internationella
riktlinjer tar endast hänsyn till hur mycket bränsle
som förbrukats och vad bränslemängden i sig
motsvarar i växthusgasutsläpp. Därmed omfattas
inte den ökade klimateffekt som uppstår vid
förbränning på hög höjd, på runt 10 000 meter.
En kortare inrikesflygning, exempelvis StockholmJönköping, har inte mycket höghöjdsutsläpp då
flyget aldrig stiger så högt. Under längre resor,
exempelvis Jönköping-Frankfurt eller längre, stiger

flygplanet normalt till över 10 000 meter och bidrar
då till en ökad klimatpåverkan på grund av
höghöjdseffekten.
Förbränning på hög höjd uppskattas i runda tal
dubblera klimateffekten jämfört med om
förbränningen skett på marknivå. Flygets förhöjda
klimatpåverkan kommer framför allt av effekter
genom bildande av kväveoxider och vattenånga i
den höga atmosfären. Även förbränning av
förnybart bränsle ger en höghöjdseffekt men
forskare diskuterar hur stor effekten är jämfört med
förbränning av fossilt bränsle.
Både kväveoxider och vattenånga är
klimatvärmande på hög höjd. Forskare är dock
fortfarande inte eniga om hur mycket påverkan ökar
på grund av detta. Kväveoxider påverkar även
ozonskiktet negativt då kväveföreningarnas
omvandling till lustgas blir ett problem.
Den 5 juni 2018 lyfte det första elflyget i Sverige.
Över tid ses en stor potential till eldrivet flyg på
kortare resor, exempelvis inrikesflyget. Utveckling
av elhybridflygplan med upp till 100 säten och en
räckvidd på 200 mil pågår vilket innebär en stor
potential då majoriteten av världens flygningar är
kortare än två timmar. I kombination med fossilfria
bränslen, kraftiga effektiviseringar, effektivare sätt
att flyga och att använda luftrummet i kombination
med höghastighetståg som minskar det totala
flygandet kan flygets utsläpp minskas avsevärt.
Norge gör idag samma satsning på flyget som de
tidigare gjort på elbilar. Det beslutet har lett till att
2018 är hälften av alla bilar som säljs i Norge eleller hybridbilar. På samma sätt ska landet ställa om
till en helt batteridriven flygfart till 2040.
För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver
Jönköpings flygplats – både när det gäller
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara
utveckling. Därutöver behöver flygresorna bli färre
och de som kan ersättas med höghastighetståg.

Sammanfattning infrastruktur och
transporter

åtgärder för att säkerställa en effektiv
kollektivtrafik. Samhällsplaneringen måste främja
en hållbar och transportsnål samhällsutveckling,
vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda till regionförstoring och
regionintegrering med bland annat stöd av
digitalisering och en utvecklad kollektivtrafik.
Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i
länets ytterkanter.
En omfattande satsning på cyklande och cykelbanor
behöver ske i hela länet – också på landsbygden –
liksom satsningar på småskalig infrastruktur för
turism och besöksnäringen som vandrings-, cykeloch ridleder.
För att säkra länets konkurrenskraft över tid,
långväga resor och transporter är höghastighetståg
en nödvändighet, vilken också kommer bidra till att
länet når målet om den fjärde tillväxtregionen.

3.2.6 Fysisk planering och
boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner. För att
lyckas med det krävs en sektorsövergripande
samverkan och samplanering mellan Region
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering
och boendemiljöer prioriteras i det regionala
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har
stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva
livs- och boendemiljöer.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta
sig mellan kommungränserna.

En för länet viktig utmaning är att minska den
klimatpåverkan som resor och transporter innebär
och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det
innebär bland annat att insatserna för att få en
fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång,
cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att
godstransporter i större utsträckning behöver ske på
järnväg och till sjöss i stället för på väg.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så
att viktig åkermark skyddas, att skolor, förskolor
och nya bostadsområden byggs där det finns
tillgång till vatten och sanitet, vägar, kollektivtrafik
och service, att boende, skolor, infrastruktur och
andra förutsättningar planeras och dimensioneras
efter de behov som finns och väntas uppstå utifrån
demografi och andra samhällsförändringar och att
utvecklingen blir långsiktigt ekologiskt hållbar.

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så
att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet
med en hållbar stadsutveckling måste omfatta

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra

krävs det boenden för livets alla skeden. Många
unga som är i startgroparna att flytta hemifrån,
börja plugga eller skaffa sig ett första jobb
begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till länet
hämmas också när utbudet av lägenheter och
hyresrätter är begränsat och när tillgången till
bostäder som passar olika behov inte motsvarar
efterfrågan. För ett lyckat arbete kring
bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela
länet samverkar och planerar med olika
målgruppers behov i fokus.
Bristen på bostäder riskerar att bli ett hinder för
länets utveckling och tillväxt. Utmaningen har flera
dimensioner, bland annat att företagen får svårt att
hitta arbetskraft om det inte går att hitta boenden i
länet. Unga vuxna har svårt att etablera sig på orter
för att studera eller arbeta. Det kan finnas
svårigheter för utflyttade att återvända till sin
hemort och äldre människor har inte ekonomisk
möjlighet att byta bostad. Jönköpings län ska kunna
erbjuda lugna, trygga och attraktiva boendemiljöer
för alla skeden i livet.
För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna
kommunikationer mellan kommuner och orter
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att
boendet kan spridas mellan kommunerna i länet.

3.2.7 Tillgänglighet genom
informations- och
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet
och hög kvalitet är 2018 närmast en hygienfaktor.
Det är också en förutsättning för att samhället ska
klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara
robust och säker. Tekniken används överallt och
nya tjänster tillkommer löpande.
Länets invånare behöver känna till och har
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet.
Det finns stora vinster att hämta hem rent
samhällsekonomiskt genom effektivisering,
rationalisering och via gemensamt upphandlade
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra
hur god tillgängligheten till bredband och
höghastighetsuppkoppling är. Företag och
privatpersoner ska kunna verka och bo på
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan
erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare
ha möjlighet till i Jönköpings län.
Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är
även en förutsättning för att företag i hela länet ska

kunna ta del av digitala lösningar för
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling.
Jönköpings län ska vara ett län i framkant som kan
erbjuda digital tillgänglighet i hela länet och lägga
grunden för att företag och privatpersoner etablerar
sig även i landsbygdsområden. Därför måste det ske
gemensamma satsningar på fiber och bredband för
att hela Jönköpings län ska vara livskraftigt och
attraktivt.

Bredband och digitalisering
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med
den standard som anges i den nationella
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets
sammanvägda ekonomiska potential. OECD
kritiserar i sin rapport36 Jönköpings län för
utbyggnadstakten och de trycker på behovet av en
snabb totalutbyggnad av bredbandsnätet i hela
länet. I synnerhet på landsbygden går
utbyggnadstakten långsamt i flera av länets
kommuner samtidigt som just landsbygden är mer
beroende av bredband för att få rimlig tillgång till
myndigheter och service när dessa samordnas
geografiskt och flyttar från landsbygden. Bredband
är därför helt nödvändigt när det gäller
förutsättningarna att bo och driva företag på
landsbygden men också för det offentliga när det
gäller att myndighets- och välfärdstjänster.
Andelen invånare som använder digitala tjänster är
ytterligare en aspekt som vägs in och i Eurostats
statistik ligger Sverige lägst bland de nordiska
länderna när det gäller invånarnas användning av
digitala tjänster. Nedbrutet på regioner ligger
Småland med öarna näst lägst i landet när det gäller
bedömd digitaliseringsgrad hos invånarna. Det
bedöms finnas ett starkt samband mellan tillgång
till bredband, utbud av digitala tjänster och
efterfrågan och invånarnas digitaliseringsgrad.

Digitalisering
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste
förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025.
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer
hållbart samhälle. Data är hårdvaluta och den
kommer att få en allt större betydelse då integrerade
system kan skapa mervärde för människor och
förenkla vardagen. Artificiell intelligens och
robotar kommer att underlätta och ta över många
uppgifter som idag sköts av människor. Det
kommer att lösa många av utmaningarna med
arbetskraftsbrist och är en förutsättning för att de
arbeten som bara kan skötas av människor kan
bemannas i framtiden och för att lösa
välfärdsutmaningarna.
36 Second draft OECD

Genom att invånare som kan och vill - genom
digitala system och nya välfärdstjänster - kan och
får ta ett större ansvar för sin vardag, hälsa och sin
vård frigörs resurser för de människor som behöver
en annan typ av hjälp, stöd och vård.
Digitaliseringen bidrar till möjligheten att bo och
leva på landsbygden utan att välja bort attraktiva
arbeten, shopping eller kulturella och sociala
upplevelser. Ur detta perspektiv är ett väl utbyggt
bredbandsnät i hela länet med hög kapacitet inför
framtiden en hygienfaktor och en förutsättning för
att hela länet ska leva och för att hantera
välfärdsutmaningarna framöver.
Digitaliseringen innebär möjligheter till möten,
utbildning, lärande, upplevelser och samarbete utan
att resa fysiskt. Det gör att digitaliseringen har
potential att motverka urbanisering, säkerställa
kompetensförsörjning, skapa förutsättningar för
hela länet att utvecklas, minska klimatpåverkan och
bidra till social samanhållning och en jämställd
regional tillväxt och utveckling. Digitaliseringen
har också potential att revolutionera områden som
handläggning och utbildningssystemet. Redan idag
tar artificiell intelligens hand om handläggning av
okomplicerade ärenden i vissa kommuner och
säkerställer därmed både en likvärdighet i
bedömningen och att handläggare kan lägga tid på
de ärenden som är mer komplicerande.
Skolsystemet har de senaste 25 åren introducerat
digitala verktyg i allt större utsträckning och
utvecklingen går nu vidare mot att använda digitala
verktyg och hjälpmedel i individualiseringen av
undervisningen där digitala hjälpmedel både stödjer
elever som behöver individuella upplägg som
kompensatoriska insatser/särskilt stöd och de elever
som behöver extra utmaningar och stimulans.
Samtidigt innebär digitaliseringen också många
utmaningar. Våra värderingar, etik och moral
präglas i allt högre grad av digitaliseringens
förutsättningar där sociala medier tenderar att
bekräfta, snarare än utmana, våra åsikter och
värderingar varför åsikter snarare cementeras än
utvecklas i dialog med andra människor. Samtidigt
som förutsättningarna för demokrati och inflytande
aldrig varit så goda som nu innebär digitaliseringen
också möjligheter för människor och aktörer som
vill störa eller manipulera demokratin, dess verktyg
i form av val eller bilden av fakta.
Den digitala välden tar aldrig slut och genom sin
interaktiva och omedelbart bekräftande karaktär kan
andra aktiviteter ha svårt att konkurrera med
exempelvis spel eller sociala medier. Även om
dessa aktiviteter också innebär lärande och socialt
utbyte riskerar de att minska tiden som unga och
vuxna lägger på fysisk aktivitet och
utomhusvistelse som också är viktigt för en hållbar
utveckling och ett hälsofrämjande liv.

I händelse av kris, katastrofer och krig innebär vårt
stora beroende av digitala verktyg, el och
uppkoppling en utmaning som är svår att överblicka
idag. Skulle el, mobiltelefoni och/eller
internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en
fientlig makt skulle både samhället och varje
enskild individ påverkas på många sätt.
Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska
utvecklas och samtidigt å andra sidan utvecklas och
byggas medvetet, med resiliens37 och redundans38.

3.2.8 Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller
lokal fungerar för människor som använder dem.
Tillgänglighet gäller för alla människor. Det
övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att
skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna
delta i samhället på lika villkor. Ungefär en
femtedel av landets befolkning har någon form av
funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är en
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. För dessa personer är det extra
viktigt med ett tillgängligt samhälle. Om
omgivningen inte är tillgänglig kan
funktionsnedsättningen bli ett hinder. Ett
funktionshinder definieras som den begränsning
som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningens utformning. Vad det
innebär för olika funktionsnedsättningar varierar.
Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för
både tillgänglighet och användbarhet.
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning
och information eller om ett bra bemötande. För att
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt
organisationen och utåt mot medborgarna och
övriga samhällsaktörer.
Ett tillgängligt samhälle är bättre på att ta tillvara
alla människors förmågor och potential. Ett
tillgängligt samhälle skapar förutsättningar för
delaktighet, inflytande och social inkludering för
alla. Tillgänglighet bidrar också till tillväxt och
utveckling, då alla människor får möjlighet att bidra
utifrån sina förutsättningar vilket också är en
friskfaktor som bidrar till hälsa hos invånarna.

37 Den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och

fortsätta utvecklas
Tillförlitliga system genom att exempelvis ett alternativ finns
om det huvudsakliga systemet skulle kollapsa.
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Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län
där alla människors potential tas tillvara och alla
människor får samma förutsättningar.

3.3 Innovation och företagande
Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och varje år
tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de mest industritäta länen i landet med många små och medelstora företag
inom främst låg- och medelteknologiska industrier som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell
marknad. Tre av länets 13 kommuner har sysselsättning inom högteknologisk industri men många små företag
har en tillväxtvilja och potential att växa. För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur
den industriella traditionen – den tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat
företagen och länet i stort – in i en ny tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på en långsiktigt
hållbar utveckling av nuvarande industri. Det handlar också om att stärka utbildningskulturen, höja den formella
utbildningsnivån i befintligt näringsliv och att bryta de könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av
stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta
utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att växa.
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets alla delar spelar en central roll för förmågan att möta nya
utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Förändringstakten är hög och tekniska innovationer driver
utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle. Klimatförändringar, demografiska
förändringar, en föränderlig världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som
samhället står inför idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för
allt hårdare konkurrens från hela världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång.

3.3.1 Läge och
näringslivsstruktur
Jönköpings län har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i
stråken mellan storstadsregionerna
Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och
Göteborg och en närhet till expansiva regioner som
exempelvis Linköping/Norrköping, Växjö,
Halmstad och Borås.
Jönköpings län har sedan bronsåldern varit en
mötesplats och under lång tid ett centrum för
kreativitet och skaparkraft. Duktiga entreprenörer
och driftiga företagsledare har gjort att länet har
utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
Jönköpings län har många och goda förutsättningar
för att vara en stark, livskraftig och attraktiv region
där företag kan växa, människor kan leva ett
hälsosamt liv och där tillgängligheten till livsviktiga
resurser för både företag och individer är hög.
Det starka civilsamhället, länets entreprenörsanda
och det dynamiska näringslivet är centrala
tillgångar för en fortsatt utveckling och tillväxt. Just
det civila samhället med det rika föreningslivet och
den sociala närheten uppfattas som positivt av
många och är en styrka att värna om i Jönköpings
län.
Samtidigt som länet är väl positionerat ur ett större
geografiskt perspektiv har länet flera utmaningar att
hantera.

Näringslivsstruktur idag
Jönköpings län har idag den största andel
förvärvsarbetande inom industrin i landet.
Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg,
finansiell verksamhet och företagstjänster,
personliga och kulturella tjänster och utbildning
lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt
offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher. Transport och logistik är däremot en
stark och växande bransch och länet har Sveriges
högsta andel förvärvsarbetande i branschen.
Branschstrukturen i länet är en utmaning men
erbjuder också många möjligheter till utveckling
och tillväxt inte minst genom smart specialisering.

3.3.2 Företagande och
företagsklimat
Nyföretagandet i länet är relativt lågt. I riket
startades 6,8 nya företag per 1000 invånare i snitt
under 2017. Ingen av länets kommuner nådde under
2017 upp till snittet. Jönköping toppade
länsstatistiken med 6,4 nya företag per 1000
invånare, följt av Eksjö med 5,2 nya företag/1000
invånare. Lägst nyföretagande hade Aneby med 2,6
nya företag/1000 invånare följt av Gnosjö med 2,9
nya företag/1000 invånare.
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I faktiska tal startas flest nya företag i Jönköping
varje år, följt av Värnamo, Vetlanda, Nässjö och
Gislaved.
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Det kvinnliga företagandet är relativt lågt i länet,
samtidigt som det är kvinnorna som står för den
största ökningen sedan 2010 (med 24 %). Under
samma period ökar männens företagande med 10
%. I gruppen män ska dock gruppen män med
utländsk bakgrund särskilt lyftas fram där ökningen
av antalet företagsledare ligger på 17 %.
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När det gäller det lokala företagsklimatet har länet
över tid legat relativt bra till.39 Sju av länets
kommuner finns på listan bland de 50 kommunerna
med bäst företagsklimat 2017, (Habo plats 11,
Gnosjö plats 12, Mullsjö plats 19, Tranås plats 21,
Värnamo plats 34, Vaggeryd plats 37 och Aneby
plats 49) vilket får anses som mycket bra.
Ytterligare tre kommuner återfinns på platserna 50100 (Vetlanda plats 57, Nässjö plats 90 och Sävsjö
plats 93). Jönköping (plats 111) och Eksjö (plats
113 ligger i intervallet 100-150 och Gislaved
hamnar i denna mätning längst ner av länets
kommuner på 163:e plats.
Jämfört med 2016 har Mullsjö och Tranås starkt
förbättrat sina positioner och även Nässjö har
klättrat uppåt i rankingen, medan Jönköping och
Eksjö fallit i positioner under året. Här kan
kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter
när det gäller vilka insatser som av företagarna
bedöms som positiva och tvärt om.

3.3.3 Teknikintensitet och
kunskapsintensitet
Jönköpings län har en stor andel små och
medelstora tillverkningsföretag och en relativt stor
andel av länets befolkning arbetar inom dessa. I takt
med att dessa företag automatiseras och robotiseras
kan de dra ner på antalet medarbetare, i synnerhet

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs
av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika.
Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av
rankingen. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att
starta och driva företag. Den senaste rankingen bygger på
enkätsvar från 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker
som genomförs av Demoskop på Svenskt Näringslivs
uppdrag. Undersökningen får därmed ses som en
temperaturmätare på företagsklimatet och ingen objektiv sanning
– även om företagarnas uppfattning bedöms som en viktig faktor
när det gäller huruvida kommuninvånarna startar företag eller ej.
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de med relativt sett låg formell kompetensnivå. Det
gör processerna globalisering och automatisering
till särskilda utmaningar för länet.
Samtidigt skapar dessa processer möjligheter då
länet har den lägsta andelen invånare som arbetar
inom bygg, finansiell verksamhet och
företagstjänster, personliga och kulturella tjänster
och utbildning i landet. Även hotell- och restaurang
samt offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher. Dessa näringar har alla stora svårigheter
att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i
länet. Det gör att de medarbetare som inte längre
behövs inom industrin med rätt utbildningsinsatser
kan komma att bidra till lösningen för många andra
branscher som växter starkt nationellt och
internationellt och därmed bör ha en stor potential
även i Jönköpings län.

Andel sysselsatta per teknologisk nivå inom
tillverkningsindustrin 2015.41
Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner har högst
andel anställda inom hög- och mediumhögteknologisk industri med 57 %, 49 % respektive
48 %. Vetlanda har lägst andel med 3 %. Av länets
13 kommuner har tre sysselsättningar inom
högteknologisk industri: Jönköping, Värnamo och
Mullsjö.

I takt med att gränsen mellan produkt- och
tjänsteproduktion suddas ut bedöms särskilt
tjänstenäringarna ha en stor potential i länet.
I ”Regional utvecklingsstrategi för region
Jönköping >> 2025” konstateras behovet av ett
breddat näringsliv i länet med betoning på
kunskapsintensiva företag. Utvecklingen på
området har sedan det dokumentet antogs 2013
varit relativt blygsam. Behovet är med tanke på den
snabba strukturomvandlingen i näringslivet inte
mindre idag.
Kartorna nedan visar teknikintensiteten i
tillverkningsindustrin och kunskapsintensiteten i
tjänsteindustrin i respektive kommun, mätt som
andel anställda.40

Den klassificering av näringsgrenar som görs här följer
Eurostats indelning av näringsgrenar på 2-siffrig nivå. SNI2007
motsvarar NACE Rev. 2.
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Andel sysselsatta per kunskapsnivå inom
tjänsteindustrin 2015.42
62 % av länets anställa i tjänstesektorn är
sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteindustrier.
Eksjö har högst andel med 81 %.

41

Källa SCB

42

Källa SCB

Bruttoregionalprodukten i länet behöver öka mer än
den gjort de senaste åren, den genomsnittliga
disponibla hushållsinkomsten behöver öka, vilket
betyder att lönerna dels behöver höjas generellt och
dels behöver bli jämställda. Det skulle även kunna
förbättra statistiken och länets läge när det gäller
välfärd och hälsa både genom att färre riskerar
fattigdom, färre behöver försörjningsstöd och att
färre riskerar att utveckla kroniska sjukdomar.
Näringslivet behöver utvecklas till en grogrund för
innovation, länets företag och offentliga sektor
behöver lägga mer pengar på forskning och
utveckling, näringsliv och välfärdstjänster behöver
digitaliseras i högre utsträckning och näringslivet
behöver bli mera högteknologiskt och
kunskapsintensivt.
Utländska direktinvesteringar behöver främjas,
nyetableringar underlättas, ekologisk innovation
och bioekonomi behöver utvecklas,
skogsbiprodukters och obrukad marks potential när
det gäller bioenergi behöver tas tillvara.
Andel sysselsatta per kunskapsnivå och inriktning
inom tjänsteindustrin 2015. 43

Utbyggnadstakten av bredband behöver öka –
särskilt på landsbygden där också servicen till
befolkningen behöver säkras så att hela länet har
förutsättningar att leva och utvecklas.

50 % av länets anställda i tjänstesektorn är
sysselsatta i övriga kunskapsintensida
tjänsteindustrier, vilka innefattar offentlig
förvaltning och försvar, utbildning, vård och
omsorg, samt kultur, nöje och fritid.

Förutsättningar för kulturanvändning behöver
stärkas i hela länet och länsinvånarna behöver dels i
ökad grad använda det kulturutbud som redan finns,
men också erbjudas ett ökat utbud över tid.

3.3.4 Ekonomisk potential
Ekonomiskt visar Nordiska ministerrådets ”State of
the Nordic region 2018” att regioner som
Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och de
västra regionerna i Norge har det bäst i Europa, sett
till ekonomin. Det visar, enligt ministerrådet, att de
stora städerna befäster sin roll som de ekonomiskt
sett viktigaste tillväxtmotorerna i Norden.
I Jönköpings län har den ekonomiska potentialen
förbättrats sedan mätningen 2015, men ligger
fortsatt på relativt låga 120 av 300 möjliga poäng.
Bruttoregionalprodukten har ökat med 0,5 % i länet
sedan 2015. Den genomsnittliga disponibla
hushållsinkomsten ligger mellan 30-40 tkr/månad i
länet med en variation mellan 38 868 kr i Habo och
31 432 kr i Tranås.
Länets relativt andra läns låga resultat när det gäller
ekonomisk potential beror på flera och vitt skilda
faktorer. Om länets bedömda ekonomiska potential
ska öka behövs insatser inom flera områden:
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Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik
besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt
avstånd från norra Europa, varifrån många turister
som besöker Sverige kommer. Besöksnäringen är
en växande näringsgren som bedöms ha en stark
fortsatt potential då många av de värden som
turister efterfrågar finns i eller inom en relativ
närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och
besöksnäringen bidrar till livskvalitet och
attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus
på matturism innebär en möjlighet för landsbygdsoch livsmedelsproducerande företag.

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler
företag behövs, företagarna har en hög medelålder
och många företag har utmaningar med
generationsväxling, något även OECD betonar är en
utmaning för Jönköpings län. Länet har haft en stor
flyktinginvandring där en del av gruppen har en
relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer
krav på en offensiv matchning mot
arbetsmarknadens behov.

Förutsättningar för innovation

Ekonomisk potential 2018. Ju mörkare färg desto
högre potential.
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivsoch innovationsklimat underlättar och ökar intresset
för att starta, driva och utveckla framgångsrika
företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb,
välfärd och en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft. Det är också avgörande för
näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla
branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande
industriregioner, med många små- och medelstora
företag. Den ökade efterfrågan på
exportmarknaden, i kombination med en fortsatt
relativt stark byggkonjunktur44 samt god offentlig
och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt
konjunkturläge i Jönköpings län. Arbetslösheten är
relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer
fördjupade kompetenser och högre
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver.
Behovet av att anställa är stort eller mycket stort
både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt
som bristen på arbetskraft bedöms av företagen som
största hindret för utvecklingen av länets företag.
Matchningen mellan behovet av kompetens och
tillgången till denna bland personer som står till
arbetsmarknadens förfogande är låg.

Den 22/3 2018 prognosticerade Sveriges Byggindustrier i sin
”Regionala byggprognoser” att den totala byggvolymen i
Jönköpings län 2019 kommer att uppgå till 10 145 mdkr, vilket
innebär en minskning av byggvolymen i länet under 2017-2019
om -1 procent. Detta kan jämföras med den nationellt bedömda
minskningen under samma period om -3 procent.

Som land ses Sverige ha mycket fina
förutsättningar för innovationer och ses
internationellt sett som en ”ledande” nation, medan
Jönköpings län – tillsammans med övriga Smålands
län – får den något lägre värderingen ”starka”
innovationsregioner. När det gäller satsning på
forskning och utveckling ligger Jönköpings län
relativt lågt och har en svagare utveckling än övriga
Smålands län. Även om det samlade länet lägger
mer pengar på forskning och utveckling 2015 än
2007 är det en modest ökning från låga nivåer. Sett
till andelen invånare i arbetsför ålder som jobbar
inom högteknologiska och kunskapsintensiva
sektorer ligger Jönköpings län, tillsammans med
Kronoberg, Kalmar, Värmland, Dalarna och
Gävleborgs län, lägre än övriga Sverige.
Så kallade eco-innovationsparker ses som en viktig
tillväxtmarkör även om Sverige som land har
utmärkt sig inom området saknar Jönköpings län en
eko-innovationsmiljö.

Globala värdekedjor
Företags produktionsprocesser blir allt mer
fragmenterade och utspridda över världen. Det
innebär att det skapas så kallade globala
värdekedjor. Den ökade specialiseringen, det vill
säga att länder inriktar sig på olika delar av
produktionsprocessen (t.ex. forskning och
utveckling, produktion av insatsvaror,
marknadsföring m.m.) har bidragit till en
effektivare produktion och ett högre
förädlingsvärde för Sverige, och även för många
andra OECD-länder.
För länets företag är globala värdekedjor viktiga.
Många företag har svårt att utveckla sin
konkurrenskraft utan möjligheter att importera
insatsprodukter, som ofta består av både varor och
tjänster. De är med andra ord ofta beroende av
import av insatsvaror och insatstjänster eftersom de
inte produceras i Sverige på ett kostnadseffektivt
sätt. Den här fragmenteringen och specialiseringen
är nödvändig för att företag ska kunna konkurrera
internationellt.
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De globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl
tillväxt som sysselsättning i olika länder. De gör att
länders gränser får en allt mindre betydelse för

företagen och att marknader förstoras.
Specialiseringen av produktionen i olika länder
påverkar även utvecklingen på arbetsmarknaden.
Olika länder och regioner har specialiserat sig på
olika delar av de globala värdekedjorna.
Inriktningen beror i stor utsträckning på
näringslivsstruktur, råvarutillgång,
kompetensprofil, arbetsmarknaden, logistiska
förutsättningar och olika länders olika lagstiftning.
Länet bedöms ha en potential att specialisera sig
inom forskning och utveckling,
prototypframtagning och produktion av snabbt
föränderliga och relativt småskaliga
produktionsserier. Länets samarbetskultur och
kreativa företag med hög kompetens inom
exempelvis material och verktygsmakeri, som är
snabba att ställa om efter behov skapar
förutsättningar för att finnas i
produktutvecklingsstadiet och introduktionsstadiet
av produktlivscykeln.

Digitalisering
Digitaliseringen anses, som nämnts tidigare, vara
den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället
fram till år 2025. Digitaliseringen har
genomgripande förändrat förutsättningarna för
företag, processer, produktion och logistik. Den
möjliggör automatiserad och robotiserade processer
och produktion, att producenters, leverantörers och
kunders digitala system är integrerade och att
kvalitet, flöden och logistik kan övervakas och
kontrolleras i realtid. Företagsrelationer fördjupas
och fler processer integreras i takt med att system
kommunicerar med varandra. Logistikflöden blir
snabbare och ledtider kortare. Digitalisering är en
förutsättning för att kunna ta del av/vara en del av
de globala värdekedjorna. OECD konstaterar att
Jönköpings län saknar IT-kluster vilket driver
utvecklingen i andra län.
För att utvecklas mot den bedömda potentialen
behöver länet förflytta sig till täten av både den
digitala omvandlingen för att dra nytta av
möjligheterna som kommer med den fjärde
industriella revolutionen45 och den globala gröna
omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att
digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre
tar vara på kompetens och det världsledande
kunnandet kring material. Den fjärde industriella
revolutionen möjliggör digitaliserad produktion,
nya sätt att bemöta kunder och förändrade
affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är
avgörande för att lyckas.

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smartindustri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/
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Flera projekt drivs i länet inom området
digitalisering som riktar sig mot näringslivet.

Direktinvesteringar och
nyetableringar
Sverige bedöms som ett attraktivt land för
utländska direktinvesteringar och landet ligger på
topp tio som mottagarland för direktinvesteringar i
Europa. Under perioden 2003-2016 kom
direktinvesteringarna till Jönköpings län främst från
Norge. Även om värdet av de direktinvesteringar
som gjorts inte utmärker sig som särskilt högt eller
flödet är särskilt intensivt är det stabilt över åren.
När det gäller de viktiga nyetableringarna låg de
stabilt men relativt lågt i länet under åren 20032015. Ett långsiktigt arbete är inlett för att i nära
samarbete med Business Sweden stärka länets
position när det gäller utländska direktinvesteringar.

Affärsdriven miljöutveckling
För att inte förstöra förutsättningarna och villkoren
för människans överlevnad behövs kraftfulla
åtgärder för att minska klimatpåverkan snabbt.
Världen befinner sig i ett paradigmskifte – ett
paradigmskifte som skapar möjligheter. Alternativ
till fossila råvaror ska utvecklas, nya processer,
produkter och affärsmodeller ska implementeras.
Den som är snabbast med de nya lösningarna
kommer att få ett försprång när det gäller tillväxt
och utveckling. Affärsdriven miljöutveckling
handlar om de nya möjligheter till affärer som
miljöarbetet och klimatomställningen erbjuder.
Regioner som satsat på bioekonomi, eko-innovation
och CleanTech46 är enligt ministerrådet och OECD
de regioner som utvecklas starkast och som bedöms
ha den största potentialen framöver. CleanTech är
ett starkt växande affärsområde som kräver mer
forskning, innovation och kapital till investeringar.
Många goda exempel på affärsdriven
miljöutveckling har också utvecklats i samverkan
mellan det offentliga, näringslivet och
civilsamhället vilket också banar väg för nya
innovativa affärsmodeller och sociala företag.47

Bioekonomi
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på
förnybara naturresurser från mark, vatten och

CleanTeck – eller Clean technology – refererar till produkter,
processer eller tjänster som minskar den negativa miljöpåverkan
genom omfattande energieffektiviseringar, hållbar användning
av råvaror och resurser samt miljöförbättrande aktiviteter.
CleanTech finns representerat inom ett stort antal affärsområden
som återvinning, förnyelsebar energi, informationsteknologi,
gröna transporter, elmotorer, grön kemi, belysning, vatten,
avlopp och sanitet m.m.
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Se exempelvis BeGreenUmeå

biologiskt avfall istället för fossila bränslen och
material. Den förser marknaden med både
produkter och tjänster som mat, dryck, ren luft och
energi, ekosystemtjänster och klimatförbättrande
produkter och tjänster.

3.3.5 Viktiga utvecklingsnäringar
Industrin

Bioekonomin ersätter också produkter baserade på
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel,
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en
tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor
betydelse för länets välstånd och välfärd. Länets
näringsliv består till stor del av små- och
medelstora företag så kallade SME-företag.

Bioresurserna finns huvudsakligen på landsbygd
och i glesbygd och är en tillväxtnäring som kan
skapa förutsättningar för hela länet att leva och
utvecklas. Jönköpings län har stora och goda
förutsättningar att utveckla bioekonomin.
Bioekonomin baseras dock i hög grad på innovation
och av kunskapsintensitet. Jönköpings län har en
omfattande och driven skogsindustri med en
omfattande och varierad förädlingsindustri. Det gör
att vanliga råvaror i bioekonomisk industri, så
kallade skogsbiprodukter, finns tillgängliga,
samtidigt konstateras att länet ligger efter när det
gäller att utveckla bioekonomin,

Länet har förutsättningar att bli världsledande inom
modern och hållbar industriell produktion – en
produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv
och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser – så
kallad smart industri. Med landets största andel
sysselsatta inom industrin och länets starka tradition
av samarbete och entreprenöriellt nytänkande har
länet potential att för den smarta industrins
utveckling bli vad Silicon Valley varit för datoroch elektronikindustrins utveckling. Att länets
industristruktur bestått och vidareutvecklats över tid
innebär att länet har en fördel och ett försprång i
utvecklingen av den fjärde industrirevolutionen48.

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad
efterfrågan genom offentliga satsningar på
biogasdrivna fordon.

Sveriges teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas
för givet när konkurrensen hårdnar internationellt
och när industrin står inför omvälvande
förändringar, framförallt pådrivna av
digitaliseringen och krav på hållbar produktion och
produkter. Inom flera områden där Sverige varit
världsledande, som digitalisering, robotisering,
innovation m.m. kommer andra länder ikapp eller
går om.

Avancerade biodrivmedel
Avancerade biodrivmedel är en potentiell
framtidssektor som dels kräver mer avancerad
industriell teknik och men som i större utsträckning
utgår från avfall eller mer svårnedbrutna råvaror,
t.ex. skogsråvara.
Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror
som finns i stora volymer och som har få andra
användningsområden, exempelvis den cellulosarika
stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar,
skogsavfall som grenar och toppar men även halm,
gräs och energiskog. Målet är att det ska gå att
producera större volymer biodrivmedel per hektar
mark och år och att mark som är för mager eller för
fuktig för annan odling kan användas för odling av
energigröda/råvara, om fler grödor och bioråvaror
kan användas i produktionen.
Som mest odlades ca 50 % mer mark i Sverige
jämfört med idag. En stor del av den marken
används inte idag eftersom dess avkastning när det
gäller livsmedel är låg. Här kan finnas en potential
att odla exempelvis energigrödor som dessutom kan
bidra med andra miljövärden som förbättrad
vattenkvalitet, ökat skydd för djurlivet, viss
kolinlagring i marken och ökad inhemsk produktion
av proteinfoder.

För att behålla och utveckla Sveriges
konkurrenskraft krävs därför ny kunskap och att
innovation och spetstillverkning driver
utvecklingen. Nya hållbara material, molntjänster,
robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter
inom alla branscher och är en förutsättning för att
klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya
hållbara material och avancerad miljö- och
klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv,
giftfri och hållbar produktion.
Digitaliseringen i näringslivet och i synnerhet i
industrin i länet ligger under rikssnittet.
Automatiseringsgraden i företagen är med en del
undantag relativt låg. Länets näringslivsstruktur kan
också bidra till den lägre automatiserings- och
digitaliseringsgraden då verksamheter som
nationellt sett driver utvecklingen, som offentlig

Regeringen har lanserat: Smart industri – en
nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Den bärs av visionen att:
Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar
industriell produktion av varor och tjänster, med målet att:
Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt
deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala
värdekedjorna.
48

100%
80%
60%
40%
20%

För att länet ska nå klimatmålen behöver
produktions- och energisystemen utvecklas så att
beroendet av fossil energi minimeras, andelen
förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan
av transportsektorn minskas och en energieffektiv
samhällsutveckling främjas.
Många av länets industriföretag står inför
generationsskiften. Det kan – men behöver inte innebära att incitament till teknik-, produkt- och
processutveckling saknas för dessa företag. Det är
av stor betydelse att företagen får stöd i sina
ägarbytesprocesser för att länets industristruktur
och tradition ska kunna utvecklas vidare för ett
starkt och smart industrilän.
En förstudie pågår inom området Smart industri och
en projektansökan lämnas in hösten 2018 för ett
större genomförandeprojekt.

Tjänstenäringar och tjänstedesign
Tjänstesektorn är en övergripande benämning på
offentliga eller privata producenter av olika slags
tjänster. Den offentliga tjänstesektorn innefattar
stat, region/landsting och kommuner och den
privata tjänstesektorn inkluderar olika typer av
tjänsteföretag och ideella organisationer.
Ett tjänstesamhälle är ett samhälle som utmärks av
att merparten av den arbetande befolkningen är
sysselsatta inom tjänste- eller servicesektorn och en
mindre del av befolkningen arbetar inom
basnäringar som industri, jordbruk och fiske.
Västvärlden genomgick förändringen till ett
tjänstesamhälle under 1960-70-talen.
Tjänstesektorn är numera den största
företagssektorn i många av världens utvecklade
länder. Den innefattar bland annat företag inom
parti- och detaljhandel, restaurang och hotell,
samfärdsel, post och tele, bank och försäkring,
sjukvård och fastighetsförvaltning.
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En högre automatiseringsgrad skulle potentiellt
kunna frigöra resurser till andra näringar med hög
arbetskraftsbrist och lösa många av länets
långsiktiga utmaningar med kompetensförsörjning.

Andel förvärvsarbetande i Sverige
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förvaltning, finans- och tjänstenäringarna relativt
sett är mindre i länet. Då digitalisering,
automatisering och robotisering blir allt viktigare
för företagen för att kunna hävda sig på global
marknad och vara en del de globala värdekedjorna
behöver denna utveckling prioriteras och offentliga
insatser i nära samarbete med forskning behöver
genomföras för att stödja den.

Industrisektorn

Tjänstesekorn

Sysselsättningen inom den svenska tjänstesektorn,
då även offentlig sektor räknas in, uppgår till över
80 procent av den totala sysselsättningen. I
Jönköpings län är andelen förvärvsarbetande inom
bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster,
personliga och kulturella tjänster och utbildning
lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt
offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher. Transport och logistik är däremot en
stark och växande bransch och länet har Sveriges
högsta andel förvärvsarbetande i branschen.
Detta kan ses som en utmaning men också en
möjlighet och stor potential för länet. I takt med att
industrin automatiseras kommer antalet
medarbetare som behövs i den sektorn – i synnerhet
medarbetare med mindre specifik kompetens
och/eller låg formell kompetensnivå – att minska
vilket innebär en möjlighet för tjänstenäringen att
växa. Näringsgrenar som dras med arbetskraftbrist
kommer att få lättare att rekrytera.
Mellan industrin och tjänstenäringarna finns det ett
stort utbyte och ett symbiotiskt förhållande.
Tjänstesektorn är nödvändig för industrins
utveckling. Att tjänstesektorn är relativt outvecklad
i länet är därför en utmaning även för industrin.
Industrins automatisering är därför även ur detta
perspektiv en nödvändighet för att säkerställa
förutsättningar för tillväxt och utveckling även i
framtiden.
Samtidigt ställer en växling av medarbetare från
industrin till tjänstenäringarna krav på strukturer för
kompetensväxling och kompetensutveckling.
Förutsättningar för det livslånga lärandet kommer
att behöva utvecklas och samverkan mellan det
offentliga, medarbetare och företag behöver ske i
god tid innan företagen är färdiga i sin
automatiseringsprocess för att säkerställa en smidig
övergång för människor, att inte riskera att
arbetslösheten stiger och garantera den framtida
matchningen på arbetsmarknaden.

Tjänstedesign
Tjänstedesign, eller servicedesign, innebär att
planera och organisera både människor,
infrastruktur, kommunikation och andra
komponenter kring en tjänst för att förbättra dess
funktion eller måluppfyllnad. Syftet är att förhöja
kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma
en tjänst efter kundens behov blir den
användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant
utifrån kundens perspektiv.
Tjänstedesignens inverkan på en tjänst kan innebära
att en befintlig tjänst förändras, en ny tjänst skapas
eller att tjänsteleverantören av tjänsten
omorganiseras. Basen i denna process är att förstå
kundens beteende och behov och utifrån
kundförståelsen skapa tjänster som efterfrågas av
kunden. På detta sätt är det kunden som sätter
agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas.
Det blir allt vanligare att företag och organisationer
som premierar kundupplevelsen och som strävar
efter konkurrenskraftiga och användarvänliga
tjänster använder sig av tjänstedesign. Genom
tjänstedesign kan man också skräddarsy tjänster till
specifika målgrupper.
Digitaliseringen innebär revolutionerande
möjligheter till utveckling av tjänstedesign för att
möta olika målgruppers individuella och interaktiva
behov och efterfrågan. Inte minst inom det
offentliga kan myndigheter och andra
organisationer erbjuda nya tjänster och arenor för
tjänsterna som innebär en större tillgänglighet,
effektivare och mer demokratiska processer, mer
inflytande och delaktighet, större kundnöjdhet och
en mer ändamålsenlig användning av resurser.
Inom kommunerna digitaliseras många processer
som är möjliga att standardisera, för att garantera
rättssäkerhet och kunna lägga tid på de ärenden som
behöver hanteras manuellt, inom många
myndigheter som Polisen, Skolinspektionen,
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket,
Försäkringskassan med flera har – liksom många
privata aktörer - sedan ett tiotal år fokuserat på
utvecklingen av digitala tjänster, snarare är lokal
närvaro vilket förändrat förutsättningarna för
kontakter med myndigheter, företag och tjänster.
Tillgängligheten har ökat då många e-tjänster är
öppna betydligt längre än tidigare kontor var,
möjligheterna är lika goda i staden som på
landsbygden – eller på resande fot, information
samlas på ett ställe där besökare i lugn och ro kan ta
del av den och beslut och åtgärder kan i många fall
gå snabbare.
Vård- och omsorg är i en transformationsprocess
där den utvecklas från att vara professionsstyrd där
professionen äger den personliga informationen till
att bli mer patientstyrd där patienten i större
utsträckning får tillgång till sin egen information.

Valmöjligheterna har blivit fler och
vårdalternativen mer varierade. Fler vård- och
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en
större patientmedverkan eller ansvar är en
nödvändighet för att klara de framtida vård- och
omsorgsbehoven. Digitaliseringen skapar nya
möjligheter till övervakning i hemmet, digitala
möten och effektivare kontakter. Fiber i hemmen
möjliggör nya lösningar för hemtjänst och
kommunal omsorg, liksom utvecklingen av olika
robotiserade lösningar där hushålls- och vårdrobotar
redan är en verklighet i delar av världen.
Utvecklingen går från att i form vara relativt lika till
att bli mer individanpassad samtidigt som kraven
behöver bli allt större på en jämlik vård och omsorg
var patienten än befinner sig och i vilken form vård
och omsorg än ges.

E-handel och logistik
Transport och logistik är starka näringar i en snabb
utveckling med stor potential. Jönköpings län har
under de senaste 20 åren utvecklats till ett
logistikcentrum vilket varit en framgångsrik
strategisk satsning från flera av länets kommuner
utifrån det unika läget länet har. Det stora antalet
logistikföretag som attraherats till länet driver
utvecklingen av andra näringar som
tjänstenäringen, vilket bidrar till ett breddat och
diversifierat näringsliv i länet.
Området har goda förutsättningar att utvecklas
vidare genom e-handel och vidare satsningar på
multimodala transportsystem.
Infrastrukturella förutsättningar behöver stödja
utvecklingen. Satsningar på fossilfria transporter
och dess ladd-/tankinfrastruktur behöver göras,
företagens förutsättningar behöver tydliggöras vid
planering av insatser på vägnätet – både på riksoch länsvägar men också det finmaskiga vägnätet
som når fram till många av länets företag på
landsbygden. Med en höghastighetsbana genom
länet frigörs utrymme på stambanorna och
förutsättningarna för godstrafik förbättras
ytterligare.

Skogsnäringen och dess
förädlingsindustri
Skogen i länet bidrar med både ekonomisk tillväxt,
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster.
Merparten av länets markyta täcks av skog,
tillväxten är hög och länet har skogsområden med
helt unika naturmiljöer. Förutom
produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till
rekreation har skogen också en viktig roll i
energiomställningen och för att minska
klimatpåverkan.
Länet har förutom en omfattande skogsnäring
förädlingsindustri inom varierade områden. Länet

är bland annat ledande inom trähusbyggnation och
känt för sin möbeltillverkning. Betydelsen av trä
som material ökar. Flervåningshus byggs av trä,
träråvara används i ökad utsträckning för
produktion av textilier och materialutveckling av
förpackningar och nya produktionsområden
utvecklas snabbt som glas och fiskfoder.
Produkter som baseras på trä har ett relativt lågt
klimatavtryck, i synnerhet om de har en lång
livslängd, något som kommer att gynna exempelvis
kvalitativa trämöbler. En konsumtionstrend att i
högre grad återanvända gamla/antika möbler vore
eftersträvansvärd.
Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre
grad ersätter fossila bränslen, hämtas från skogen.
Det handlar framför allt om avverkningsrester och
biprodukter från skogsnäringen i form av bland
annat bark och flis. Sedan 1990 har användningen
av biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har lett
till att växthusgasutsläppen minskat med omkring
25 procent. Skogen tar samtidigt nästan upp lika
mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen
från industrin, transporter och energiproduktionen i
Sverige. Ytterligare satsningar på skogsnäringen
och dess varierade förädlingsindustri är därmed av
stor betydelse inte bara för dessa näringar utan
också för utvecklingen av en bioekonomi och för att
klara utsläpps- och klimatmålen.
De tre Smålandslänen har beslutat om en gemensam
Skogsstrategi samt en Trästrategi och en
projektledare för dessas genomförande anställs.

Hållbar livsmedelsproduktion och
förädlingsindustri49
I framtidskommissionens rapport konstateras att
den globala matproduktionen står inför stora
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utmaningar. Världsbefolkningen väntas öka till ca
9,3 miljarder människor 2050 och fram till 2030
beräknas efterfrågan på mat öka med 35 procent.
Samtidigt som utvecklingsländerna ökar sin
efterfrågan och själva importerar alltmer mat, gör
klimatpåverkan att stora livsmedelsproducenter som
Nya Zeeland och Australien sänkt sin
produktionskapacitet.
Det finns därför ett stort behov både av att öka
matproduktionen globalt såväl som i Sverige och att
ställa om den så att den blir långsiktigt hållbar. För
att säkerställa att Sverige har tillgång till mat i
framtiden behöver självförsörjningsgraden öka.
Regeringen har dessutom som målsättning att den
svenska livsmedelsexporten ska dubbleras.
Framtidskommissionen konstaterar därför att vi i
Sverige behöver utveckla befintliga och nya
metoder att producera mat. Produktionen behöver
ske på ett hållbart sätt, produktionsmetoderna
behöver utvecklas och bli mer hållbara,
resurseffektiva och energisnåla. Nya grödor
behöver introduceras i det Svenska lantbruket
liksom mer resistenta varianter på dagens grödor.
Jordbruksmarken behöver förbättras – bland annat
halten av organiskt kol behöver öka - och
effektiviteten i hela livsmedelskedjan behöver
förbättras.
Fosfor är en ändlig resurs, vars användning behöver
effektiviseras. Fosfor är nödvändig i alla levande
celler och som är lika beroende av fosfor som av
vatten. Livsmedelsproduktionen är det största
användningsområdet och idag bedöms att upp till
80 % av den använda fosforn i världen går förlorad,
genom ineffektiv användning, ofullständigt upptag,
matsvinn och att fosfor i avfall och fekalier inte
återförs till åkermarken. Dessa förluster gör att en
begränsad och livsnödvändig resurs går förlorad, ut
i vattendrag, sjöar och hav och orsakar där negativa
effekter som exempelvis övergödning. Sveriges
livsmedelsproducenter gödslar generellt effektivt,
men hela kedjan behöver bli bättre på att säkerställa
en återföring av fosfor till åkermarken på ett
hållbart och effektivt sätt.
Fiskodlingar är ett annat område som behöver öka.
Redan idag kommer ca hälften av alla fisk vi äter
från fiskodlingar och andelen väntas öka. Detta
behöver dock göras ur ett hållbart miljöperspektiv.
Samtidigt med den globala utvecklingen av
matproduktionen redovisades i delbetänkandet SOU
2014:38 tydliga tecken på en svag och vikande
konkurrenskraft inom delar av den Svenska
primärproduktionen. Detta avspelar sig i minskande
produktionsvolymer, svag lönsamhet och genom en
försämrad handelsbalans för jordbruksprodukter
och livsmedel. Rapporten visade vidare på ett
scenario där det samlade värdet i fasta priser för
svensk jordbruksproduktion kommer att minska

med motsvarande 35 procent fram till 2030 om inte
åtgärder vidtas. Detta väntas leda till stora
konsekvenser för sysselsättningen i jordbruket,
liksom effekter på biologisk mångfald, landskap
och ekosystemtjänster. Dessutom skulle det
innebära en minskad tillgång på närproducerade
produkter och ökande livsmedelspriser.
Regeringen har i regeringsdeklarationen höga
ambitioner för att öka den ekologiska produktionen
och konsumtionen i landet. Den gör bedömningen
att mer ekologisk mat kan göra jordbruket och
svensk mat mer konkurrenskraftigt och att mer
ekologisk produktion kan leda till fler jobb och
stärkt konkurrenskraft för svenska
livsmedelsproducenter. Regeringen bedömer att det
är viktigt att skapa incitament och driva på
utvecklingen av produktion och konsumtion inom
den ekologiska sektorn.
I Jönköpings län finns en långtgående
företagartradition inom lantbruks- och
landsbygdsföretag. För länet skapar behovet av en
större och mer diversifierad livsmedelsproduktion
och en ökad förädlingsindustri stora möjligheter.
Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion
och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda. Svenskproducerat kött har
en lägre klimatpåverkan än kött som importeras och
förändringar av konsumtionsmönster till att äta
mindre, men svenskproducerat kött leder till en mer
hållbar utveckling.
Efterfrågan på nya produkter och grödor är en
möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin
produktion och att möta framtidens behov av
livsmedel.
Förädlingsindustrin i länet är begränsad och det
finns ett utrymme för fler förädlingsföretag som tar
hand om och förädlar produkterna från
primärproduktionen.
Länet har tagit beslut om en livsmedelsstrategi, en
projektledare för dess genomförande anställs.

Besöksnäring och turism
Turismen omsatte 317 miljarder kronor i Sverige
2017. Turismens andel av svensk ekonomi var 2,8
procent av BNP och den fortsätter att växa i relation
till Sveriges totala export och sysselsättning. Den
främsta drivkraften är en stark fortsatt ökning av
utländsk konsumtion. Den inhemska turismen står
för drygt två femtedelar, affärsresorna för en knapp
femtedel och utländska besökare för två femtedelar.
Antalet anställda som ett resultat av turism i
Sverige ökade med 6,4 procent under 2017 jämfört
med 2016. Nationellt ökade gästnätterna med 3,8
procent medan ökningen i Jönköpings län var 5,2
procent. Flest utländska turister kommer till
Jönköpings län från Tyskland, följt av Danmark,
Nederländerna och Norge.

Sedan år 2000 har Sveriges totala export av varor
och tjänster haft en god utveckling och ökat med 98
procent i löpande priser. Under motsvarande period
har turismens exportvärde ökat mer än dubbelt så
mycket, totalt med 229 procent. Den totala
sysselsättningen har ökat med 16 procent sedan
2000 medan turismnäringen har ökat med 34
procent. Turismens exportvärde i Sverige är lika
stort som det sammanlagda värdet för Sveriges
järn- och stålexport plus exporten av personbilar.
Den största mottagaren av de här turismintäkterna
är varuhandeln, då 6% av deras förädlingsvärde
kommer från turism.
I Tillväxtverkets statistik finns uppskattningar av
vilka produkter som besökarna spenderar pengar på.
De varor och tjänster som de svenska
fritidsresenärerna spenderade mest på 2017 var
resor och transporter samt boende, varav utgifterna
för fritidshus var de största. De svenska
affärsresenärernas största turismutgifter var för
boende. De utländska besökarna skiljer sig från de
svenska genom att de spenderar mer på varuinköp
(exklusive livsmedel) och utemåltider, såväl relativt
andra produkter som relativt de svenska besökarna.
Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige
ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en
långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som
bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning
i alla delar av landet”. Turism och resande bidrar
till att skapa förståelse och bygger broar mellan
människor från olika platser och kulturer samtidigt
som turismen är handelsskapande och
välståndsbyggande.
Med en hållbar turismutveckling skapas ett
långsiktigt breddat utbud av besöksmål, aktiviteter,
hotell, restauranger och butiker, och därmed
attraktivare miljöer inte bara för besökare, utan
även för boende och företag som vill etablera sig.
Turism och resande ger inkomster och skapar
arbetstillfällen. Turismen ger samhället
skatteintäkter och bidrar till att utveckla en bättre
och mer attraktiv infrastruktur. Inte minst
landsbygden gynnas av turismens utveckling.

Hållbar turism
Turismens sannolikt största utmaning framöver är
att åstadkomma en hållbar utveckling: ekonomiskt,
socialt och miljömässigt. Det globala resandet och
den miljömässiga hållbarheten kommer att kräva
särskild omsorg, mot bakgrund av
klimatförändringar och lokala miljömässiga
påfrestningar, i kombination med den snabba
tillväxten av den globala turismen.
Höghastighetsjärnvägen med dess tre planerade
stationslägen i länet innebär en stor möjlighet för

turismens utveckling genom att bland annat erbjuda
ett hållbart alternativ till flyget från kontinenten.

E-turism och smart turism
Tätt efter hållbarheten kommer utmaningarna och
möjligheterna med e-turism50 och smart turism. Eturismen revolutionerar alla affärsprocesser,
värdekedjan samt en turismorganisations strategiska
relationer med sina intressenter51. Smart turism
består av tre delar: smarta upplevelser, smarta
verksamheter och smarta destinationer.52
Smarta destinationer kan ses som specialfall av
smarta städer. Detta innebär att principerna från
smarta städer tillämpas på en
attraktion/destination/landsbygden/mindre städer
som inte bara tar hänsyn till invånare utan även
turister när det gäller insatser för att stödja
mobilitet, resursfördelning, hållbarhet och livs/besökskvalitet.
Smarta verksamheter refererar till komplexa
ekosystem som skapar och stödjer utbyte av
turistresurser och samskapande av turistupplevelser.
Här finns en stor potential för teknisk innovation,
digital utveckling, konceptutveckling och
affärskluster för att erbjuda besökarna mervärden
och mer attraktiva resmål.
Smarta turistupplevelser har en omfattande
betydelse. Turister är idag mer aktiva deltagare i
processen av upplevelsen. Information har
traditionellt producerats, spridits och kontrollerats
av leverantörerna för att marknadsföra sina egna
tjänster men nu skapas, återskapas, sprids och
bekräftas – eller dementeras - information av själva
konsumenterna. De kommenterar och förbättrar
data på ett sätt som utgör grunden till upplevelsen,
till exempel genom uppladdade bilder på Instagram
med destinationsspecificerade hashtaggar. Den
”smarta” turisten och dennes ”digitala jag”
använder smarta telefoner för att utnyttja
informationsinfrastrukturer som tillhandahålls på
destinationen eller virtuellt med ett syfte att lägga
till värde – för sig själv eller andra - på deras
upplevelse.
Den digitala tekniken innebär också oändliga
utvecklingsmöjligheter med tekniskt medierade
upplevelser. På så sätt blir smart turism ett socialt

Den breda termen e-turism grundas på tillämpning av
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på
turistnäringen. Begreppet e-turism innefattar därmed alla typer
av turistbranschens processer och värdekedjor.
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fenomen som uppstår i en kombination av IKT och
turistupplevelser, där smarta upplevelser utgår från
tekniskt medierade turistupplevelser utifrån
användaranpassning, kontextmedvetenhet och
realtidsobservationer. På så sätt skapas också en
närmare relation mellan besökaren och
besöksmålet, dess invånare, lokala verksamheter
och sevärdheter.
Med ökad användning av mobila enheter har
organisationer och företag blivit tvungna att skapa
responssiva versioner av sina webbplatser och
bygga mobila applikationer för att marknadsföra
sina tjänster och stödja ett interaktivt besökande.
Dessutom har en kraftig ökning och
konsumentdriven användning av smarta telefoner
lett till att dagens besökare använder sig alltmer av
sina egna enheter för arbetsrelaterade ändamål och
digitala tjänster som de är vana vid, såsom sociala
nätverk för att kommunicera på arbetsplatsen även
under resor och semester, vilket ställer nya krav på
uppkoppling och mobiltäckning.

Länets förutsättningar för besöksnäring
Det finns en stor möjlighet för länet att profilera sig
inom besöksnäring och turism – inte minst när det
gäller en hållbar besöksnäring och ekoturism. Länet
bjuder på många och varierade möjligheter till
turism: naturturism och friluftsliv, kulturminnen
och historiska besöksmål, aktiviteter som
skidåkning, bad och flyg, anläggningar som bland
annat erbjuder motor- och ridsport, golf, hockey
och fotboll, musik, konst och teater. Det finns
nöjesparker, utställningar och trädgårdar,
evenemang som ”Dream hack”, idrottstävlingar och
festivaler, det finns hantverk, caféer, restauranger
och gårdsbutiker och mycket mer. Länets
livsmedelsproducenter och småskaliga
förädlingsindustri erbjuder rika och varierade
möjligheter till matturism, ett område som länet har
goda förutsättningar att profilera sig mer inom.
Jönköping har seglat upp som en av landets mest
besökta städer. Höglandet lockar besökare som
reser i Astrid Lindgrens fotspår och länet har ett
stort utbud av röda stugor med vita knutar att hyra.
Länet har alltså ett rikt och varierat utbud av turismoch besöksmål tillsammans med en rik natur och
miljö, spännande och intressanta städer och tätorter
och en vacker landsbygd.53

Infrastruktur för turism
Länet behöver, förutom höghastighetsbanor,
utveckla den småskaliga infrastrukturen kopplat till
turismen och med det erbjuda en förlängning som
knyter ihop vandringsleder och ridleder som finns i
Västra Götalands län, Östergötland, Kalmar län,
53

Se fler exempel under kapitel 3.2.3

Kronobergs län och Halland. Cykelbanor behöver
byggas utmed läns- och riksvägarna för att
möjliggöra cykelturism och faciliteter behöver
utvecklas för alla de utländska turister som
semestrar genom att cykla runt eller utmed Vättern.
Fler viktiga utvecklingsområden för länet är
destinationsutveckling, forskning, teknikutveckling
och investeringar för hållbara och attraktiva
transportlösningar. Hållbarhetsperspektivet behöver
utvecklas ur alla perspektiv och lokalbefolkningen
behöver inkluderas i utvecklingen av turismen för
att få deras långsiktiga stöd för satsningar som görs.

Samverkan kring besöksnäringen
Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet
mellan privat och offentligt, eftersom besökarnas
upplevelser i hög grad byggs kring platser och
tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det
offentliga, såsom transporter och infrastruktur,
stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och
lokal offentlig service.
Ett annat sätt att beskriva nödvändigheten av
samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån
termerna konkurrenskraft respektive
attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft att det i
första hand skapas i företag, måste när det gäller
turismen kompletteras med platsens eller
aktivitetens attraktionskraft. När det gäller
turistföretag är det ofta den avgörande faktorn för
framgång; det räcker inte med företagets egna
insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete
mellan många olika aktörer för att skapa
konkurrenskraft för en plats eller en destination.
Ett långsiktigt arbete har också pågått under många
år för att ta tillvara på de goda förutsättningar som
finns i regionen för turist- och besöksnäring.
Smålands Turism har på många sätt profilerat länet
och skapat förutsättningar för besöksnäringen. Flera
kommuner i länet arbetar med
destinationsutveckling. Konkurrensen om nationell
och internationell uppmärksamhet är stark och en
växande turist- och besöksnäring är strategiskt
angeläget för den regionala utvecklingen. Ett sätt att
synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra
regionen mer känd, är att etablera fler
återkommande arrangemang med lyskraft som
lockar många besökare.

Kulturella och kreativa näringar
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga
för den regionala och lokala utvecklingen på flera
sätt: till exempel för jobbtillfällen, turistintäkter,
identitetsskapande, en god livsmiljö, för att få unga
människor att stanna och återvända, öka
upplevelseinnehållet i traditionella produkter och en
diversifiering av näringslivsstrukturen.

De kulturella och kreativa näringarna, som till
exempel arkitektur, form och design, film, konst,
mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media
är på stark framväxt nationellt. Den har en stark
internationell anknytning då mycket av de tjänster
och varor som produceras inom KKN exporteras.
Att ta tillvara på möjligheterna som dessa näringar
erbjuder möjliggör ett diversifierat näringsliv där en
bredare arbetsmarknad och fler jobb kan erbjudas.
Jämfört med övriga län och regioner i Sverige har
Jönköpings län en låg andel kulturella och kreativa
näringar. En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt
strukturellt utvecklingsområde tillsammans med
den traditionella industrin. Verksamheter inom
KKN har ett starkt samband med en plats
attraktivitet och är en viktig förutsättning för att
människor ska vilja bo, flytta till och besöka en ort.

3.3.6 Innovation
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets
alla delar spelar en central roll för förmågan att
möta nya utmaningar och möjligheter i en
föränderlig värld. Klimatförändringar,
demografiska förändringar, en föränderlig
världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är
några av de utmaningar som samhället står inför
idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar
på en internationell arena och utsätts för allt hårdare
konkurrens från hela världen.
En av de stora utmaningarna för länet handlar om
att behålla alla de tillgångar som är förknippade
med industriregionen och samtidigt förflytta sig in i
kunskapssamhället. Det handlar om att både förädla
befintligt näringsliv, skapa fler kunskaps- och
idébaserade företag och att öka inrikes och utrikes
födda kvinnors företagande. Det handlar också om
att både behålla det starka civila samhällets alla
positiva egenskaper, fliten och arbetsamheten
samtidigt som nyfikenheten och öppenheten inför
nya hållbara, smarta och kunskapsintensiva idéer
och lösningar behöver utvecklas inför framtiden.
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets
alla delar spelar en central roll för förmågan att
möta nya utmaningar och möjligheter i en
föränderlig värld. Nya förutsättningar måste kunna
leda till nya förhållningssätt.

Möjligheter och utmaningar med
innovation
Jönköpings län har på många vis goda
förutsättningar för att skapa och behålla ett gott
innovationsklimat. Den industriella traditionen och
den höga entreprenörsandan ger goda
förutsättningar för innovationer att gro. Högskolan
är även den en plattform för innovationskraft där
utbytet med internationella studenter skapar
nytänkande i kombination med samverkan med
samhället. Det regionala innovationsstödssystemet i

länet är på ett unikt sätt förankrat i alla länets
kommuner.
Utmaningarna inom innovation ligger framför allt i
den industrikultur som råder i länet. I och med att
många av länets industriföretag är
underleverantörer ser de sina produktioner som den
slutgiltiga produkten. Många av de idéer som skulle
kunna föra företagens utveckling framåt kommer
inte fram och här finns det stor utvecklingspotential
för länet.
Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet
mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper
och erfarenheter i olika branscher och sektorer.
Närhet och mångfald är därför en viktig
förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas
till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.
Även inom det offentliga är innovation och
intraprenörskap centrala utvecklingskrafter. Ett
exempel på organisation för forskning och
innovation är Jönköping Academy som drivs i
samverkan mellan Jönköping University, Region
Jönköpings Län samt kommunerna i Jönköpings
län. Verksamheten syftar till att främja hälsa och
välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap
om förbättring och ledarskap inom vård och
omsorg. Inte minst för tjänsteutvecklingen är det
centralt med innovationsmiljöer inom offentliga
verksamheter.

Utmaningar som kräver innovativa
lösningar
Klimatförändringar, demografiska förändringar, en
föränderlig världsekonomi och stigande
sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som
vårt samhälle står inför idag och framöver. Företag
ställs inför utmaningar på en internationell arena
och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela
världen. De traditionella lösningarna möter inte
denna utveckling utan nya lösningar behövs och
kunskap och innovation är nyckeln till framgång.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för
att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs
investeringsgrad inom forskning och utveckling låg,
under snittet för riket. OECD identifierar detta som
ett viktigt utvecklingsområde för att stärka länets
konkurrenskraft. Nordiska ministerrådet konstaterar
att länet ligger efter när det gäller eko-innovation
och visar på betydelsen av utveckling inom
bioekonomi och eko-innovation för ett långsiktigt
hållbart och framgångsrikt näringsliv. Ett gott
innovationsklimat förutsätter en nära samverkan
mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar
och lösningar. Strukturer för samverkan finns som
fungerar väl i det innovationsfrämjande

stödsystemet och länet har ett regionalt
innovationssystem som är förankrat i länets alla
kommuner.
Utmaningar för Jönköpings län är bland annat ett
lågt kunskapsinnehåll i det som produceras och
glesa geografiska strukturer. Utvecklingen globalt
går mot mer komplexa produkter med ett alltmer
högteknologiskt innehåll. De glesa strukturerna
behöver kompenseras med mötesplatser som
stimulerar utbyte av kunskaper, kompetenser,
egenskaper och erfarenheter mellan olika branscher
och sektorer, i syfte att stimulera innovation och
nya lösningar.
Styrkor som behöver tas och hand och utvecklas
vidare är en industriell och entreprenöriell tradition
med internationell lyskraft och en expansiv
högskola vars samverkan med det omgivande
samhället är framstående och som har en
omfattande och framgångsrik internationalisering.
Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvården
är uppmärksammad och det finns en internationell
efterfrågan på den tjänste- och
processinnovationsutveckling som utvecklats i
Region Jönköpings län.
En förutsättning för att lyckas hänga med i den
snabba utvecklingen där innovationer och nya
lösningar är avgörande för en fortsatt
konkurrenskraft och attraktivitet för länet måste
Jönköpings län fokusera på smart specialisering.
Det handlar om att samla aktörer i regionen och
skapa ett tydligt fokus kring vilka styrkeområden
länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt utveckling
och innovation. Innovationsklimatet gynnas av att
det finns en branschöverskridande samverkan.
Jönköpings län ska vara en plats där det är enkelt att
förverkliga sina idéer, oavsett kön, bakgrund och
individuella förutsättningar. Den miljödrivna
näringslivsutvecklingen behöver fokuseras och de
gröna näringarna har potential att genom innovation
få en avgörande betydelse för samhällets
omställning till en biobaserad, cirkulär och
klimatanpassad ekonomi.
Region Jönköpings län har antagit en
innovationsstrategi med tre insatsområden:
”Attityder för innovation”, ”Samverkan för
innovation” samt ”Effektiva processer för
innovation”.

Smart specialisering
Samtidig som länet har många utmaningar finns
också många styrkor. Dessa kan utvecklas vidare
för att bli ännu starkare och genom synergieffekter
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och
tillväxt.
Historiskt har Jönköpings län haft en stark industri
som utgjort en stor del av det lokala näringslivet

och arbetsmarknaden. Industrin är fortsatt en viktig
faktor för länet och industrins utveckling är av
yttersta vikt för en fortsatt konkurrenskraftig
position när det kommer till såväl nationell som
internationell handel. En utmaning ligger i att locka
till sig rätt kompetens. Industriföretagen har idag
svårt att nyanställa och det påverkar produktionen
negativt. En ändrad attityd till industrin är av
yttersta vikt för att locka nästa generations
medarbetare.
En stark entreprenörsanda, eller Gnosjöandan som
den också kallas, har varit och är fortfarande starkt
förknippat med Jönköpings län. Det är en styrka för
länet med den nyföretagaranda, tillväxtvilja och det
engagemang som finns.
Samtidigt behöver entreprenörer och företagare få
rätt förutsättningar att lyckas med sina idéer och
innovationer. Att fortsätta underlätta för företagare
att införliva sina mål förutsätter en fortsatt
utveckling mot ett öppet och jämlikt
innovationsklimat i hela länet.
Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden på
regionernas smarta specialiseringsstrategier.
I strategierna har regionerna identifierat dels de
områden där länet redan upplever sig som
världsledande och har fortsatt framtida potential
och dels de områden där länet har en relativ
konkurrensfördel jämfört med andra regioner och
ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt. Dessa
områden utgör tillsammans områdena för smart
specialisering. Områdena ska ha potential att
byggas på med närliggande branscher/näringar i en
smart diversifiering/kluster som bidrar till
länet/regionens utveckling och tillväxt över tid.
Under våren 2018 har en process pågått för att
identifiera de områden som kan utgöra smart
specialisering i Jönköpings län. De sex områden
som identifierats är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smart industri/kunskapsintensiva
tillverkningsföretag
E-handel och logistik
Skogsnäring och träförädling
Besöksnäring
Livsmedel och livsmedelsförädling
Tjänstedesign

Dessa sex områden är de som, genom
klusterutveckling och diversifiering, ska utveckla
Jönköpings län till den fjärde tillväxtregionen 2035.
Perspektiven på denna utveckling ska vara
jämställt, smart och hållbart.
OECD har även de undersökt vilka områden de ser
har potential att utgöra smart specialisering i
Jönköpings län och deras bedömning är att en
integration av skogsnäringen, miljöperspektivet och
livsmedelsproduktionen utgör länets starkaste

utvecklingspotential. De konstaterar också att
turismen ökar mest i Jönköping och den innebär en
potential för länets utveckling.

3.3.7 Sammanfattning
innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön,
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett
näringsliv där människors olika kompetenser är
ovärderliga resurser och där tillgången på
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där
goda förutsättningar för nyföretagande, en
mångfald av specialiserade tjänster och tillgång på
välutbildad arbetskraft driver på tillväxt och
utveckling. Ett varierat och breddat näringsliv
skapar sysselsättning, stimulerar till inflyttning och
bidrar till goda ekonomiska förutsättningar för en
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt
utveckling av tjänstesektorn med betoning på
kunskapsintensiva företag och ett stärkt
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och
utvecklas.
Jönköpings län tappar när det gäller regional
potential i norden från plats 30 år 2015 till plats 35
år 2017.54 Även om länets potential när det gäller
arbetsmarknad, tack vare den låga arbetslösheten,
och demografiskt, tack vare flyktinginvandringen,
har stärkts något tappar länet ordentligt i ekonomisk
potential. Ekonomiskt ligger länet på svaga 120
poäng, jämfört med Stockholms topplacering om
300 poäng.
Faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i
tillväxtpotential i länet (enligt State of the Nordic
region 2018) är att Jönköpings län, relativt sett har:
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en långsam bredbandsutbyggnad,
en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,
många invånare som behöver socialbidrag,
många invånare som ligger i riskzonen för
fattigdom,
en låg kulturkonsumtion per invånare,
en låg kunskapsintensitet i produktion och
innovation,
en låg nivå när det gäller affärsdriven
näringslivsutveckling,
en låg investeringstakt när det gäller Green
Tech (bioekonomi och eko-innovation),
en relativt låg biogasproduktion,
en låg andel direktinvesteringar,

State of the Nordic region 2018, Nordiska ministerrådet

samtidigt som länet på plussidan har en relativt hög
skogsavverkning.
En av de viktigaste faktorerna för regionerna att
jobba med enligt EU:s strategi 2020 och den
nationella strategin 2020 är omställningen till ett
mer kunskapsintensivt och hållbarhetsdrivet
näringsliv och innovationssystem. Inom detta
område är Jönköpings län relativt sett svagare än de
omgivande länen och Sverige i snitt55 med en
blygsam ökning om 0,1-2 % sedan 2007. Detta kan
jämföras med Kronobergs län som under samma
period ökat med mer än 6,1 %. För att nå målet att
bli den fjärde tillväxtregionen behövs alltså
omfattande och genomgripande insatser inom
området.
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling.
För att möta klimat-, miljö- och
energiutmaningarna och samtidigt främja ett
konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar
i näringslivet. Det krävs såväl strukturella
förändringar som en övergång till förnyelsebara
resurser. Genom att hållbart nyttja landsbygdens
biologiska resurser kan en biobaserad
samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en
fossilbaserad ekonomi.
I OECD rapporten görs en liknande analys och
behovet av att öka kunskapsinnehållet i produktion
och innovation understryks. OECD konstaterar
också att Jönköpings län saknar IT-kluster vilket
driver utvecklingen i andra län.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en
drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i
alla branscher och därmed en miljödriven
näringslivsutveckling. Med tanke på den låga
utvecklingstakten inom området i länet krävs en
kraftsamling inom den affärsdrivna
miljöutvecklingen då den utgör en stor potential
och tillväxtpotentialen bedöms hög i de regioner
som leder utvecklingen.
Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och
med den växande globala efterfrågan på hållbara
och resurseffektiva varor och tjänster samt på
förnybar energi och produktion med låga utsläpp
till luft, mark och vatten. För att styra mot en
hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och
metoder som främjar förändrad och förbättrad
teknik och ekosystemförvaltning, förnybara
energikällor och förbättrade kretsloppsflöden.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste
påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt över tid.

Sverige leder utveckling i Europa tillsammans med Tyskland,
Storbritannien, Danmark och Finland
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Den åldrande befolkningen skapar också
möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och
innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering
och robotisering skapar nya sätt att möta
medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och
välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också
nya sätt att stödja och serva invånarna. Region
Jönköpings län ligger i framkant inom
tjänsteutvecklingen inom vård- och välfärdstjänster
och har potential att ytterligare stärka och utveckla
området från en stark position.
För att stödja och säkerställa länets utveckling mot
den fjärde tillväxtregionen koncentreras det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet inom
området ”näringsliv och innovation” på
digitalisering, områdena för smart specialisering,
innovation samt en affärsdriven miljöutveckling
mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.

3.4 Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
Jönköpings län har 2018 en hög andel sysselsatta i relation till övriga riket. Främst handlar det om sysselsättning
inom tillverkningsindustrin. I allt högre takt i och med teknikens och digitaliseringens framväxt ställs högre krav
på effektivisering, kvalificerad kompetens och innovation. Många jobb som idag utförs av människor kommer i
framtiden att skötas av robotar, detta kräver en förändring i kompetensförsörjningen i länet. En högre efterfrågan
på högutbildad arbetskraft blir en given följd av den här utvecklingen och företagen vittnar redan om den stora
utmaningen i att hitta rätt kompetens. Länet står därför inför stora utmaningar inom kompetensförsörjningen som
riskerar att begränsa länets utvecklingsmöjligheter. Behovet av en höjd utbildningsnivå är påtaglig och en av de
största utmaningar som länet har framför sig.
Ytterligare en stor utmaning för länet är arbetskraftsförsörjningen. Den brist på arbetskraft som ses kommer att
bli än värre i framtiden i takt med urbanisering och den demografiska utvecklingen. För att motverka
arbetskraftsbrist och förbättra matchningen behöver hela arbetskraftens potential tas tillvara. Potential hos
grupper och människor som idag står utanför arbetsmarknaden behöver tas tillvara och förutsättningar behöver
skapas för att fler ska kunna jobba högre upp i åldrarna. Attraktivitetsskapande faktorer som en god och modern
arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, inkludering, inflytande och delaktighet samt tillitsbaserad styrning behöver
utvecklas och i framtiden utgöra en del av Jönköpings läns varumärke.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under
överskådlig tid samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central
konkurrensfaktor för länet i den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka
behöver alla invånares kompetens ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande,
entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant
kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet i länet.

3.4.1 Arbetsmarknadspotential
I ”State of the Nordic Region 2018” har länets
potential när det gäller arbetsmarknad förbättrats
något sedan den förra mätningen 2015 och ligger
2018 på 160 av 300 möjliga poäng. Det beror till
stor del på sysselsättningsgraden.

Figur: Arbetsmarknadspotential 2018, ju mörkare färg desto
högre potential

Sysselsättning och arbetskraftsbrist

arbetsföra befolkningen som har grundskola som
högsta utbildningsnivå. Även Gislaved hör till de
kommunerna med högst andel lågutbildade.

Sysselsättningsgraden har ökat från, med
Europeiska mått mätt, höga nivåer och den
inhemskt födda befolkningen har enligt
arbetsförmedlingen full sysselsättning och
sysselsättningstillväxten drivs av
flyktinginvandringen. När det gäller
sysselsättningen totalt har länet en av de högsta
nivåerna i landet. Trots det är variationen stor inom
länet. Tranås och Nässjö kommuner har en något
lägre sysselsättning, medan Aneby, Vaggeryd och
Habo har en mycket hög sysselsättningsgrad.
Näringsliv och offentliga verksamheter redovisar i
hög grad arbetskraftsbrist56 och matchningen
mellan de personer som står utanför
arbetsmarknaden och de efterfrågade
kompetenserna är låg. Samtidigt finns det ingen
outnyttjad arbetskraftsreserv att tillgå utan
lösningar behöver skapas genom att fullt ut använda
den arbetskraft som finns och i än högre grad se alla
människors potential, inklusive unga, personer med
kort utbildningsbakgrund, personer med
funktionshinder, personer som ännu inte behärskar
svenska fullt ut och personer som passerat 67 år.
Parallellt med detta behöver nya lösningar skapas
genom automatisering och robotisering av
tillämpliga delar av industrin och digitalisering av
möjliga välfärdstjänster.

Sverige har relativt sett en låg andel invånare som
har grundskolan som sin högsta formella
kompetensnivå. Det finns också en stark korrelation
- nationellt sett – mellan kort utbildningsbakgrund
och arbetslöshet. Där är Gnosjö och Gislaveds
kommuner idag undantag, för i dessa kommuner
gäller inte det sambandet. I takt med näringslivets
strukturomvandling och automatisering bedöms
behovet av höjd formell kompetensnivå gälla hela
Utbildningsnivå Jönköpings län. Andel (%) av befolkning
20-64 år fördelat på kön 2015
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är den kommun i landet med högst andel av den
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3.4.2 Kompetensnivå

Utbildningsnivå i Jönköpings län. Andel (%) av befolkning 20-64 år
födda utomlands
fördelat
kön 2015
Utbildningsnivå. Andel
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av befolkningen
20-64 år med
60%
förgymnasial utbildning (grundskola) som högsta nivå 2016
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Ungdomsarbetslösheten har minskat de senaste åren
i länet. Bortsett från gruppen utlandsfödda kvinnor
med kort utbildningsbakgrund är gruppen unga män
på landsbygden som lämnar skolan tidigt den grupp
som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.
Överlag är skolavhopp en riskfaktor för
utanförskap.

sla

Länets samtliga kommuner klassas som
industrikommuner med viss variation av profilen,
vilket bidrar till en, relativt andra regioners, något
snävare arbetsmarknad.

Utbildningsnivå. Andel (%) av befolkningen 25-64 år med
eftergymnasial utbildning 2016.
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Länets andel invånare med eftergymnasial
utbildning är även den relativt låg, bland de lägsta i
landet. Återigen är variationen inom länet stor med
högst andel i Jönköpings kommun följd av Habo
kommun medan Gislaved och Gnosjö kommuner
ligger bland de lägre i landet.

Noteras bör att kvinnorna i länet satsar på en mer är
treårig eftergymnasial utbildning i mer än dubbelt
så hög utsträckning jämfört med männen. Insatser
för att stimulera männen att välja längre
akademiska utbildningar måste göras och analyser
av vad som händer med ett samhälle när kvinnors
utbildningsdominans blir så stor behöver göras.

Högre utbildnings urbaniserande effekt
Det finns en inneboende konflikt i behovet av
högutbildad arbetskraft, urbanisering och
otillräcklig tillgång till utbildning på högskolenivå
inom länet. Högre utbildning har en urbaniserande
effekt, inte minst för att unga ofta måste flytta till
en högskole- eller universitetsort för utbildningen
där de sedan hinner etablera sig. Forskning visar att
om denna grupp skaffar barn relativt direkt efter
avslutade studier flyttar de i högre grad tillbaka till
länet medan om de inte väljer att bilda familj direkt
efter studierna i hög grad stannar kvar även efter
studierna.
Högre utbildnings urbanisering drivs också av att
människor söker arbeten som matchar utbildningen
och så länge länets näringslivsstruktur och kraven
på formell kompetens inte ändras kommer länets
attraktivitet för personer med en längre
eftergymnasial utbildning att påverkas av det.
Utifrån bilden av mäns och kvinnors
utbildningspreferenser i länet finns det en risk för
att kvinnor söker sig till arbetsmarknader som
matchar deras kompetensprofil och männen i högre
grad stannar kvar länet.

I takt med att näringslivsstrukturen förändras
kommer efterfrågan på arbetskraft inom nya
yrkeskategorier att uppstå, vilket ytterligare betonar
individers behov av kompetensutveckling, livslångt
lärande och förmåga till omställning. Det ställer
också krav på utbildningssektorn att kunna möta
snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa
insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja
dels den potential som står utanför arbetsmarknaden
men också digitaliseringens möjligheter.
Högre utbildnings urbaniserande effekt är både en
möjlighet och en utmaning. Med ett näringsliv som
i högre grad efterfrågar eftergymnasiala
kompetenser kommer länets attraktivitet att öka för
personer med den kompetensprofilen, en jämställd
arbetsmarknad underlättas och näringslivets
utveckling stödjs. Attraktiva miljöer för barn och
barnfamiljer kan stödja den utvecklingen, liksom
fler möjligheter till högre utbildning i länet – inom
yrkeshögskolan, på högskolan och på länets
lärcentra.

3.4.3 Tillgång till arbetskraft
Då arbetskraftsbristen är stor 2018 och utifrån den
demografiska profilen kommer bli ännu större inom
en 15 årsperiod kommer förmågan att ta tillvara på
hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och
erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder
eller boendeort att vara helt avgörande för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också
avgörande för att säkra välfärden och den sociala
sammanhållningen i hela länet. Arbetet med
matchning utifrån det utbud och den efterfrågan
som finns i länet kommer bli centralt.
Grupper som står utanför arbetsmarknaden idag är i
huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska,
utlandsfödda kvinnor med kort
utbildningsbakgrund, personer som socialt slagits ut
av något skäl och personer med en
funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
på något sätt. Bland den inhemskt födda
befolkningen bedömer Arbetsförmedlingen att det
råder full sysselsättning i länet. För att klara
arbetskraftsförsörjningen behöver alla människor i
länet få en plats på arbetsmarknaden och därutöver
behöver länet ett betydande tillskott på arbetskraft.
Insatser som attraherar människor att flytta till länet
– från andra delar av landet eller från utlandet - är
därför av stor betydelse.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av
största vikt att de fullföljer utbildningen på ett
nationellt program i gymnasieskolan.

Matchning
En akut utmaning är att arbetsmarknadens
kompetensbehov och kompetensen hos de som står
till arbetsmarknadens förfogande inte matchar.

Samtidigt innebär grupperna som idag står utanför
arbetsmarknaden, tillsammans med invandringen,
ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då
arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta
branscher i länet. Arbetskraftsbristen uppgick i
december 2017 enligt Arbetsförmedlingen till: ca
40 procent inom industrin, den privata
tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent
inom byggbranschen, bland transportföretagen samt
inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 60
procent inom hotell- och restaurang och 75 procent
inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) vilket
hämmar tillväxten i länet57.

Könsmärkta yrkesval en utmaning
En stor utmaning för Jönköpings län är de
könsmärkta utbildnings- och yrkesvalen bland
kvinnor och män i länet. Kvinnor och män måste
uppmuntras att göra mer icketraditionella yrkesoch utbildningsval för att länet ska kunna komma
ifrån den könssegregerade arbetsmarknaden och bli
mer jämställt. Fler män måste se möjligheterna med
högre utbildning och de högutbildade kvinnorna
måste uppmuntras till att stanna kvar i eller
återvända till länet efter avslutade studier. De
könsmärkta näringarna i länet, så som bland annat
industri och vård- och omsorg, måste brytas genom
att länet arbetar för att uppmuntra både kvinnor och
män att göra otraditionella och normbrytande
yrkesval. Detta bidrar även med större flexibilitet
och rörlighet på arbetsmarknaden som gynnar
näringslivet och behovet av en säkrad
kompetensförsörjning och arbetskraft med högre
utbildning.

Pendling
De flesta människor i Jönköpings län arbetar i
närheten av sin bostadsort och möjligheten att röra
sig mellan orter i länet och inom de funktionella
arbetsmarknadsregionerna, som ofta sträcker sig
utanför länsgränserna, med allmänna
kommunikationsmöjligheter är i flera fall
begränsad. Arbetspendlingen är även ojämnt
uppdelad mellan kvinnor och män, då män pendlar
mer än kvinnor både in och ut över kommun- och
länsgränsen.

Jönköpings kommun har den största
nettoinpendlingen med 4079 fler personer som
pendlar in än som pendlar ut och Habo har den
största nettoutpendlingen med 1792 fler personer
som pendlar ut än in. (Källa SCB).
Förutom arbetsmarknadsregionerna inom länet
finns det flera funktionella arbetsmarknadsregioner
som sträcker sig in i angränsande län med en
betydande dagpendling. Exempel på dessa är
regionen Tranås, Aneby, Linköping och Ydre,
Vetlanda, Sävsjö och Växjö, Gislaved, Tranemo
och Hylte, samt Habo, Mullsjö, Tidaholm, Hjo och
Falköping. Ett långsiktigt mål bör vara att
underlätta för en större andel av dessa pendlare att
åka med kollektiva transporter.

3.4.4 Utbildning
Snabba förändringar i omvärlden gör att det blir allt
viktigare med ny eller förbättrad kunskap. Det
ställer i sin tur krav på en väl utbyggd
utbildningsverksamhet med både bredd, djup och
kvalitet. Tillgången till utbildning är viktig för
människors utveckling och välmående, men också
för hela länets utveckling. I Jönköpings län finns
kommunal grund- och gymnasieskola,
eftergymnasial utbildning på Jönköping University,
länets folkhögskolor, kommunala
vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Dessutom
erbjuder studieförbund och utbildningsanordnare
både längre utbildningar och kortare kurser. Länet
ska ha ett jämlikt utbildningssystem där alla,
oavsett kön, bakgrund och individuella
förutsättningar, har tillgång till utbildning,
kompetensutveckling och fortbildning.
Utbildningssystemet ska också vara en grund för
social inkludering och integration. Jönköpings län
har nio folkhögskolor som erbjuder både
förberedande kurser som hela program. Att
säkerställa en god jämlik tillgång på utbildning på
flera nivåer säkerställer också att vi möjliggör för
en god integration och tillvaratagande av viktig
kompetens i länet. Alla människor ska ha rätt till
goda förutsättningar för lärande och arbete i
Jönköpings län.

Formell utbildning
Det formella utbildningssystemet innefattar de delar
av skolsystemet som ger ”formella meriter” som
grundskolan, gymnasiet, yrkeshögskolan och
högskola/universitet.

Gymnasieutbildning

Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter
hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen
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Länets kommuner erbjuder gymnasieutbildning
själva eller i samverkan med andra kommuner.
Under maj 2018 ställde sig det primärkommunala
samverkansorganet positiva till en utredning av
länsövergripande gymnasiesamverkan i hela
Jönköpings län.

Behörigheten till gymnasiet från grundskolan
varierar stort mellan länets kommuner. Andelen
elever som är godkända till något gymnasieprogram
är 83 procent i riket och 81 procent i länet. Aneby
och Sävsjö har 100 procentiga utfall totalt under
läsåret 2015-2016 medan Eksjö, Vetlanda, Nässjö
och Habo kommuner ligger lägst. Skillnaderna
mellan flickor och pojkar är fortsatt stora nationellt
så väl som i länet där pojkars resultat ligger 10
procent lägre än flickors resultat.
Behöriga till något gymnasieprogram 2015-2016
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Flickor

Pojkar

Totalt

Inom länet skiljer sig resultatet däremot. Jämställda
resultat ses i Aneby, Sävsjö, Gnosjö Värnamo och
Tranås. Jönköping och Nässjö ligger i närheten av
det nationella snittet. Mullsjö och Vetlanda avviker
från den nationella trenden med ca 10 högre andel
pojkar som är behöriga till något gymnasieprogram.
Eksjö, Habo och Gislaved avviker från den
nationella trenden genom att flickor i betydligt
högre grad är behöriga till något gymnasieprogram.
Att avsluta ett nationellt gymnasieprogram är
närmast en förutsättning för att etablera sig på
arbetsmarknaden idag. Tidiga insatser för att möta
unga elevers individuella behov, förutsättningar och
önskemål för en optimal lärandesituation är av
största betydelse för såväl individen - på kort och
lång sikt - som samhällsekonomiskt. Att pojkar och
flickor i lika hög grad får förutsättningar att lära,
utvecklas och klara av skolan är centralt i arbetet
för social inkludering, jämställdhet och för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling.

Andel som går vidare till högre studier inom 3 år
efter avslutat gymnasiet
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Gymnasieskolan har 18 nationella
gymnasieprogram: sex högskoleförberedande
program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex
riksrekryterande gymnasieprogram och
fem introduktionsprogram. Till gymnasieskolan
söker eleverna med sina betyg från grundskolan.

Kvinnor

Män

Totalt

När det gäller att gå vidare till högre studier efter
avslutat gymnasium mäts resultatet efter tre år. I
riket går 42,4 procent av de unga vidare till högre
studier inom tre år. Unga kvinnor läser vidare i
betydligt högre utsträckning, närmare 50 procent av
kvinnorna läser vidare medan bara en dryg tredjedel
av de unga männen gör det.
Länssnittet ligger under det nationella med 39,2
procent av länets unga som läser vidare inom tre år.
I Eksjö kommun är andelen störst och skillnaderna
mellan kvinnor och män är relativt små. Habo och
Nässjö ligger också över det nationella snittet men
medan Habos skillnader mellan flickor och pojkar
ligger kvar på ungefär samma nivå, väljer kvinnor i
Nässjö i betydligt högre grad att läsa vidare jämfört
med de unga männen.
Även Sävsjö ligger i närheten av det nationella
snittet totalt och det gör även könsfördelningen vid
högre studier inom tre år efter avslutat gymnasium.
Aneby, Gnosjö, Vaggeryd och Vetlanda ligger
lägst. I Aneby läser bara en dryg femtedel av
ungdomarna totalt vidare samtidigt som kvinnorna
gör det i mer än dubbelt så hög utsträckning som
männen.
Region Jönköpings län är på uppdrag av
kommunerna huvudman för
Naturbruksgymnasierna i länet och dessa har en
nyckelroll när det gäller ökad självförsörjningsgrad
och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i
länet.

Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Yrkeshögskoleutbildningarna har nu etablerat sig
som utbildningsform efter övergången från
kvalificerade yrkesutbildningar (KY) 2009-2013.
Utbildningarna är 1-3 år långa och genomförs i
mycket nära samarbete med näringslivet som ska
uppleva både en konkret efterfrågan och ett konkret
behov av den aktuella kompetensen för att en
utbildning ska få starta. 2017 pågick 1965
utbildningsomgångar, varav 768 startade under
2017. Totalt fanns 21 600 platser och 34 nya
utbildningar startade. Jönköpings län hade 4130

yrkeshögskoleplatser 2017, vilket betyder att länet
är yrkeshögskoletätast i landet.
Att Jönköpings län ligger i topp vad gäller antalet
platser per invånare inom
yrkeshögskoleutbildningar, är något som ska ses
som en styrka och som kan bidra till att höja
kompetensen och motverka
matchningsproblematiken på arbetsmarknaden.
Yrkeshögskoleutbildningar leder i stor utsträckning
till att människor får jobb. Att det finns många
utbildningsplatser i länet är också viktigt för att ta
tillvara på våra nyanlända länsinvånares kompetens.
Genom validering av kunskap skapar vi vägar in på
arbetsmarknaden.
På kort och medellång sikt bedöms behovet av
yrkeshögskoleutbildningar vara fortsatt mycket
stort inom länet.

Högskoleutbildning
Högskolan hade totalt 301 000 platser i landet
hösten 2018 och till dem kom det in 360 152
anmälningar, vilket innebär ett minskande söktryck
för fjärde året i rad. 224 460 av dessa var kvinnor
och 135 692 var män vilket betyder att 65 % fler
kvinnor sökte till högskolan jämfört med männen.
Till Jönköping University sökte 23 513 personer
från 131 länder, av dem sökte 6446 personer
Jönköping University i första hand. Jönköping
University består av de fyra fackhögskolorna
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och
kommunikation, Jönköping international Business
School och Tekniska högskolan. Jönköping
University erbjuder en stor bredd med ungefär 80
olika högskoleprogram/inriktningar för de totalt
11000 studenterna. Ca 2000 av dessa är
internationella studenter. Skolan har en stark
internationell prägel och samverkan med länets
företag är stor.
På medellång och lång sikt kommer behovet av
längre högskoleutbildningar att öka. Att Jönköping
University får tillräckligt med utbildningsplatser
inom för länet, det offentliga och länets företag
kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för
att långsiktigt försörja länet med relevant
arbetskraft - både inom offentliga och privata
näringar - och för att höja den formella
kompetensnivån i länet.
Därutöver behöver länets lärcentra fortsätta arbetet
med att attrahera distansutbildningar från andra
högskolor och universitet till länet som kan
komplettera utbudet vid Jönköping University.
Aktörer som Jönköping Academy kan utvecklas
vidare för att ytterligare stödja länets långsiktiga
behov av kompetensförsörjning.

Informell och oformell utbildning
Informell utbildning sker utanför det formella
utbildningssystemet men kan på många sätt vara
minst lika viktig och hålla en lika hög kvalitet.
Många medarbetare inom länets näringsliv har
börjat arbeta tidigt och utvecklat sig genom sitt jobb
och på så sätt tillägnat sig en unik, attraktiv och för
företaget nödvändig kompetens – den räknas dock
inte som formell kompetens. Samtidigt som den
formella kompetensnivån i Jönköpings län är
relativt låg är den informella kompetensnivån i
stora delar hög. Informell utbildning kan handla om
utbildning inom exempelvis folkhögskolan,
branschorganisationers utbildningar,
internutbildningar och uppdragsutbildningar på
olika nivåer. Oformell utbildning kan till exempel
vara utvecklade kurser på ett studieförbund58,
kompetens som tillägnas genom föreningsliv och
personlig utveckling inom olika områden. Oavsett
hur och var individen lär och utvecklas bidrar det
till individens kompetens och förmåga att utvecklas
privat såväl som inom arbetslivet.

Folkbildning
Den starka folkbildningstraditionen som finns i
Jönköpings län är en viktig faktor när det kommer
till bland annat livsmiljö, trivsel och attraktivitet.
Jönköpings län har den största
folkhögskoleverksamheten mätt i antal
deltagarveckor i långa kurser. Folkbildningen och
folkhögskolorna bidrar med delaktighet och
inkludering av personer med kort utbildning,
funktionsvariationer och nyanlända. Det är en viktig
resurs för att inkludera och möjliggöra en god
livsmiljö och livslångt lärande för alla, oavsett kön,
bakgrund eller individuella förutsättningar.

3.4.5 Forskning
Som nämnts tidigare läggs relativt lite resurser på
forskning i länet. För att stimulera innovation och
höja kunskapsnivån i länets produkter och
produktion är forskningen av avgörande betydelse.
Region Jönköpings län och Jönköpings University
arbetar tillsammans för att stärka
forskningsfinansieringen för högskolan. Under
2017 invigdes den nya forsknings- och
utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv
produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till att
utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag
mot mer kunskapsintensiva produkter och
processer.
I Jönköpings län sker mycket forskning i nära
samarbete med näringsliv och samhällsaktörer. Det
gör att den nya kunskapen sprids och snabbt

Ibland talas när det gäller studieförbund om
oformell kompetens.
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stimulerar till nya idéer och innovationer. Ett län
som är känt för att ligga långt framme inom
forskning attraherar fler forskare, experter och
specialister av olika lag. Jönköping University är en
motor för länets utveckling genom den forskning
som bedrivs.
Kreativ och innovativ forskning är också avgörande
för att hålla en hög nivå på utbildningarna.
Jönköping University är en viktig aktör för
forskning inom till exempel hälsa, vård och socialt
arbete, lärandets och kommunikationens villkor,
entreprenörskap, ägande och förnyelse. Jönköping
University samarbetar också med små och
medelstora tillverkande företag samt närliggande
tjänsteföretag vilket innebär möjligheter att i
samverkan utveckla ett starkare kunskaps- och
innovationssystem.

3.4.6 Livslångt lärande
Livslångt lärande är ett pedagogiskt begrepp som
på 1990-talet ersatte begreppet livslång utbildning.
Dagens snabbt föränderliga värld förutsätter att
människor kontinuerligt ställer om sin kunskap och
kompetens för att matcha arbetsmarknadens behov.
Människor kan behöva byta inriktningar på sitt
yrkesliv både tre och fyra gånger. Gemensamt för
de flesta yrken är att det som var aktuell kompetens
igår inte nödvändigtvis är det i morgon.
Alla länsinvånare behöver därför utveckla sina
färdigheter och kompetenser hela livet igenom, inte
bara för att kunna utnyttja sin personliga potential
och aktivt delta i samhället, utan också för att ha
chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig
förändring. Denna ständiga kompetensutveckling
kallas det livslånga lärandet.
De kunskaper, färdigheter och kunnande som länets
arbetskraft har spelar stor roll för innovationen
inom länet, liksom för dess produktivitet och
konkurrenskraft. Ökande internationalisering,
snabba förändringar och ständig utveckling av ny
teknik betyder att länsinvånarna inte bara måste se
till att ha aktuella speciﬁka yrkesrelaterade
färdigheter, utan också att de har en allmän
kompetens som gör att de kan anpassa sig till
förändringar. En kompetent arbetstagare är också
mer motiverad och trivs bättre på arbetsplatsen,
vilket påverkar arbetsinsatsen i positiv riktning.
Möjligheterna att skaﬀa sig tillgång till information
och tjänster förändras hela tiden. Ny kompetens
krävs för att behärska den nya digitala världen, inte
bara genom tekniska färdigheter, utan också genom
djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar
och etiska frågor som den nya tekniken ger upphov
till.
Hastiga förändringarna ställer krav på vår sociala
sammanhållning. Risken är att många människor
känner sig förbisprungna och marginaliserade på

grund av globaliseringen och den digitala
revolutionen. Detta hotande främlingskap skapar
behov av att stärka medborgarnas känsla av att vara
en del av det demokratiska samhället. Dels måste
medborgarna hålla sig informerade om och
intressera sig för det samhälle de lever i, dels måste
de delta aktivt i samhällslivet. Detta innebär att
normerna för vilka kunskaper, färdigheter och
kunnande som behövs måste förändras.
Mot denna bakgrund har Europarådet och
Europaparlamentet antagit en europeisk
referensram för nyckelkompetenser för livslångt
lärande. I denna referensram kartläggs och fastställs
vilka nyckelkompetenser medborgarna behöver för
att kunna uppfylla sin personliga potential, för att
integreras i samhället och på arbetsmarknaden och
för att ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på
arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle.
Utbildningssystemet bör bidra till att utveckla sådan
kompetens hos alla ungdomar, medan vuxen- och
fortbildningssystemen bör ge alla vuxna verkliga
möjligheter att lära sig och underhålla sådana
färdigheter och kvaliﬁkationer.
Kompetens deﬁnieras här som en kombination av
kunskaper, färdigheter och attityder som är
anpassade till det aktuella området.
Nyckelkompetens är den kompetens som alla
individer behöver för personlig utveckling, aktivt
medborgarskap, social integration och
sysselsättning.
Denna referensram omfattar åtta
nyckelkompetenser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunikation på modersmålet
Kommunikation på främmande språk
Matematiskt kunnande och grundläggande
vetenskaplig och teknisk kompetens
Digital kompetens
Lära att lära
Social och medborgerlig kompetens
Initiativförmåga och företagaranda
Kulturell medvetenhet och kulturella
uttrycksformer

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga,
eftersom var och en av dem kan bidra till ett
framgångsrikt liv i kunskapssamhället. Många av
dessa kunskaper och färdigheter överlappar och
kompletterar varandra och aspekter som är
väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett
annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och
skrivkunnighet, matematiska färdigheter och
kunskaper i informations- och
kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande.
Det ﬁnns en rad teman som används i hela
referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet,
initiativtagande, problemlösning, riskbedömning,

beslutsfattande och konstruktiv hantering av
känslor och som alla har en central roll när det
gäller de åtta nyckelkompetenserna. Detta är
kompetenser och förhållningssätt som människor
behöver besitta för att vara attraktiva på
arbetsmarknaden och hänga med i den snabba
utvecklingen.
Högskolan i Jönköping är värdorganisation för
Encell – ett nationellt kunskapscentrum för
livslångt lärande som har i uppdrag att främja ett
livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa.
Encell utgör en viktig resurs i utvecklingen av ett
länsövergripande system som stödjer det livslånga
lärandet.

Förutsättningar för livslångt lärande
Förutsättningarna för livslångt lärande behöver
byggas dels hos individen men också i samhället
och näringslivets strukturer. På det individuella
planet behöver varje ung människa och varje vuxen
som möter utbildningssystemets olika delar dels få
utveckla de faktiska nyckelkompetenser som krävs
men också tränas i förhållningssätt, det personliga
mästerskapet59, kommunikation och de teman som
är förutsättningar för det livslånga lärandet.
I arbetslivet behöver förutsättningarna stärkas för
kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling
inom både det informella, det oformella och det
formella utbildningssystemet. Flexibiliteten när det
gäller att läsa kurser eller gå utbildningar parallellt
med arbete, föräldraledighet eller andra studier
behöver utvecklas vidare. Samarbete mellan företag
och utbildningssystemet behöver utvecklas och
underlättas, inte minst när det gäller validering. Det
formella utbildningssystemet behöver i ökad
utsträckning erbjuda möjligheter till att sälja kurser,
utbildningar och att anpassa utbildningsinsatser till
företags behov.
Utbildningssystemet behöver sänka trösklarna för
kontinuerlig utbildning genom hela livet, med
vidareutveckling av flexibla lärformer som är
oberoende av tid, rum, form och tempo.
Kommunernas lärcentra är viktiga resurser för att
dels attrahera distansutbildningar till länet och des
för att stödja individers och näringslivets behov av
kompetensutveckling. Bibliotek, handledare och
studie och yrkesvägledningen är viktiga resurser
kopplade till lärcentrumen som kan handleda och
stödja individernas utveckling inom både
nyckelkompetenserna och de teman som ingår i
referensramen för livslångt lärande.
De områden inom livslångt lärande som behöver
prioriteras för hela länet utifrån RUS-processen är

Det kan handla om områden som självkunskap, känslor,
attityder och mål
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systematisk kompetensutveckling och lärande i
arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser,
lärande och kunskapsöverföring mellan
generationer, genus och jämställdhet, mångfald och
inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom
formell och icke-formell utbildning och validering.

3.4.7 Sammanfattning
kompetensförsörjning och
arbetsmarknad
Det traditionella näringslivet med fokus på industri
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på
arbetstillfällen har bidragit till att högre utbildning
inte prioriterats i länet.
Med länets utbildningssystem, där
vuxenutbildningarna i de tretton kommunerna,
anordnare för yrkeshögskoleutbildningar,
Jönköping University och Region Jönköpings län
nära samverkar skapas förutsättningar för att ändra
den bilden och skapa ännu bättre möjligheter för
livslångt lärande och karriärbyten.
För att länets företag ska kunna hävda sig i den
globala konkurrensen behöver länet en högre andel
högutbildade som dessutom väljer att stanna kvar
och arbeta i länet efter avslutade studier. Högre
utbildning är redan - och kommer fortsätta att vara en förutsättning för att säkra
kompetensförsörjningen hos länets företag över tid.
Ett nära samarbete mellan arbetsliv, utbildning och
forskning säkerställer att den kompetens som finns i
länet kan tillvaratas och utvecklas. Det är när
praktiken möter teorin som vi kan skapa livslångt
lärande för länets invånare och samtidigt skapa ett
attraktivt län att arbeta och bo i. Ett nära samarbete
och samverkan möjliggör även att förändringar i
efterfrågan på arbetskraft kan tillmötesgås av
utbildningssystemet.
Sysselsättningsgraden är idag hög och tillsammans
med arbetskraftsbrist inom de flesta näringar
innebär det en utmaning för länet i den
högkonjunktur som råder 2018. Graden av
automatisering och robotisering i länet är relativt
låg jämfört med andra industrilän och i takt med
den strukturomvandling som länets industriföretag
går igenom kommer behovet av högre formell
kompetensnivå i form av högskoleutbildad
arbetskraft att öka.
För att dels möta det stora behov av arbetskraft
inom näringar som idag har arbetskraftbrist som
exempelvis tjänstenäringar och offentliga sektorn
och samtidigt motverka en omfattande arbetslöshet
bland personer med låg formell
utbildningsbakgrund behövs omfattande insatser
göras för att lyfta den formella kompetensnivån i
hela länet. Det behöver göras på kort, medellång

och lång sikt. Insatser behöver startas i nära
samarbete med länets företag, utbildningsarrangörer
och högskolan innan personer riskerar att bli
arbetslösa.
Med den typen av insatser kommer
automatiseringen och robotiseringen att vara
lösningen för andra näringar som har potential att
utvecklas och som saknar arbetskraft idag och
därmed bidra till länets attraktivitet.
För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning,
kompetensutveckling och livslångt lärande
vidareutvecklas. Yrkesutbildningar på gymnasial
och yrkeshögskolenivå har på kort sikt en särskilt
stor betydelse för kompetensförsörjningen i länet
för att säkra den direkta kopplingen till
näringslivets behov av arbetskraft.
Samverkan med Jönköping University har en
strategisk roll för att skapa förutsättningar för
innovation, utveckling och att möta behovet av
kompetens i länet på lång sikt.

3.5 Internationellt samarbete
Behovet av internationellt samarbete har ökat och det är en förutsättning för att klara utmaningarna inom många
områden. Agenda 2030 visar vägen för ansvar och samarbete när det gäller att lösa de stora globala
utmaningarna, inte minst klimatet. Samarbetet med andra är också avgörande för den långsiktiga stabiliteten och
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med
andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd.
Även för länets utveckling, både det offentligas och näringslivet är det viktigt med internationellt samarbete för
att lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya marknader och kompetens. För
att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och
anpassning till de globala förutsättningarna. För länets utveckling är det också av stor betydelse med
direktinvesteringar och en ökande export.

3.5.1 Globalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre
grad inte bara med resten av Sverige, Norden och
Europa – utan med resten av världen. Internationellt
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län
ska kunna möta de utmaningar som samhället står
inför.
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen,
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer.
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt
tätare utbyte av information och teknologi.
Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en
global marknad och länets företag får tillgång till
nya import- och exportmarknader. Globaliseringens
möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende
av hur de kan ta till sig ny information och kunskap
och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster
på marknader som i allt högre grad är globala.

påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig och sina
produkter. Företags värdegrund och ansvarstagande
när det gäller mänskliga rättigheter, produkter och
processers hållbarhet samt arbetsmiljö och
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för
konsumenters val och allmänhetens syn på ett
företag.
Denna utveckling skapar möjligheter men kräver en
stark samordning mellan olika aktörers – inte minst
internationaliserings- och exportfrämjande aktörers
- insatser för att positionera länet och dess företag
på den globala kartan. Förmåga att jobba
värdegrundsbaserat och hållbart med örat mot
marken är en stark konkurrensfördel i det globala
näringslivslandskapet.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga
branscher som i hög grad påverkas av
globaliseringens effekter, exempelvis
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta
med råvaruutvinning ur skogen samt transport. Det
offentliga behöver arbeta tillsammans med
näringslivet för att skapa de bästa förutsättningar
för länets företag i på den globaliserade marknaden.

Globaliseringen påverkar också hur kultur,
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att
aktivt delta i globaliseringen och den internationella
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med
andra människor, med andra platser och med andra
länder. Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla
människor, möjliggöra för företag att expandera,
erbjuda besökare internationellt attraktiva
sevärdheter och ta tillvara internationella kunskaper
och erfarenheter genom utbytesstudenter,
internationell forskning och länets nyanlända.

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för
utländska aktörer och människor. Utländska
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom
Jönköping University och besöksnäringen är några
av de områden som påverkas av den internationella
närvaron. Genom att synas bland annat inom
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot
omvärlden.

Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av
sociala medier sprids uppfattningar, trender och
rörelser snabbt och får omedelbart stor global

Internationalisering är ett begrepp med olika
betydelser beroende på utgångspunkten. Generellt

Internationalisering

innebär internationalisering anpassning till och
samarbete mellan flera nationer.
Inom teknik och kultur innebär internationalisering
att man skapar förutsättningar för samarbete och
förståelse mellan nationerna. Exempel kan en
produkt som är "internationaliserad" användas i
flera kultur- och språkområden.
Inom området ekonomisk geografi görs ofta en
skillnad mellan internationalisering och
globalisering, där globalisering avser en djupare
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan
internationaliseringen snarare avser samarbete
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering
och internationalisering är att globaliseringen
upphäver nationsgränsernas betydelse medan
internationalisering betyder ett samarbete över
nationsgränserna.
Inom företagsekonomi innebär internationalisering i
vilken grad företaget är engagerat i internationella
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda
riktningarna, dels genom en utåtriktad
internationalisering, exempelvis export, men även
en inåtriktad internationalisering, exempelvis
genom import.
För länets utveckling är samtliga sätt att se på
internationalisering och globalisering högaktuella.
Exporten behöver öka liksom utländska
direktinvesteringar och nyetableringar.
För att stödja företagens möjligheter på
exportmarknader behövs en utveckling av relationer
på för länets utveckling lämpliga platser och
regioner. En ständig vidareutveckling av det
exportstödjande systemet är av stor betydelse.
Samtidigt behöver det offentliga arbeta aktivt
tillsammans med företagen för att attrahera utländsk
arbetskraft till länet och för att underlätta deras
etablering i länet.

3.5.2 Internationell samverkan
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region
Kalmar60, Region Kronoberg och Region Blekinge
samt Jönköping University och Linné universitetet
drivs det gemensamma Brysselkontoret som sprider
kunskap från Bryssel om EU:s ramprogram och hur
de kan användas i Sverige.
Region Jönköpings län är även medlem i Assembly
of European Regions (AER) som företräder flertalet
europeiska regioner i EU för att värna om
närhetsprincipen och det demokratiska
självbestämmandet som dessa regioner har.

När RUS:en antas kommer Regionförbundet i Kalmar och
Landstinget i Kalmar län att ha bildat region Kalmar.
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Jönköping University är en viktig del i Jönköpings
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en
stark internationell profil och flertalet utbildningar
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till
en hög grad av internationella studenter som väljer
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den
internationella profilen lockar även utländsk
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings
län måste se detta som en möjlighet att skapa
internationella perspektiv inom fler områden med
Jönköping University som en viktig motor för
utveckling.

Direktinvesteringar och export
Direktinvesteringar och nyetableringar av utländska
företag i länet bidrar med inflöde av kapital och
skapar arbetstillfällen. För att lyckas attrahera
utländska investerare krävs tidigare nämnda
samhandling. Ett trippel helixperspektiv är ofta en
förutsättning för investeringarna varför goda
samarbetsstrukturer behöver utvecklas och
bibehållas över tid med det offentliga, näringslivet
och akademin som samarbetspartners.
Exportmarknaden är central för många av länets
företag och en förutsättning för länets långsiktiga
utveckling är att länets företag erövrar de globala
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras
för att stödja företagens exportambitioner.
Be Global är ett regionalt exportcentrum som driver
arbetet med näringslivets exporter.

3.5.3 Sammanfattning
internationell samverkan
Länets behov av internationellt samarbete har ökat
och det är en förutsättning för att klara
utmaningarna inom många områden. EUsamarbetet och Agenda 2030 visar vägen för ansvar
och samarbete när det gäller att lösa de stora
globala utmaningarna, inte minst klimatet.
Samarbetet med andra är också avgörande för den
långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av
Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs
bäst i gemenskap och samverkan med andra länder.
Sverige ska kunna verka tillsammans med andra
och ge och ta emot stöd.
Direktinvesteringar och export är två viktiga
områden för länets långsiktiga utveckling och
tillväxt. Det är också viktigt med internationellt
samarbete för att lära av andra, dra nytta av
varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya
marknader och kompetens. För att länet ska vara en
del av de globala värdekedjorna krävs samverkan
och samarbete, internationellt utbyte och
anpassning till de globala förutsättningarna. För

länets utveckling är det också av stor betydelse med
direktinvesteringar och en ökande export.
Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar
både till utvecklingen i länet men också till
utvecklingen i andra länder och därmed stödjer
arbetet med Agenda 2030.

3.6 Sammanfattning
bakgrund, utgångsläge och
utmaningar

tillsammans med Västerbotten efter Östergötland,
Halland och Kronoberg.

Befolkning och yta61

Vid en analys av positionerna ses en intressant
utveckling över de senaste åren för Island. För tio år
sedan brottades landet med stora ekonomiska
utmaningar och landet var helt beroende av
fiskeexporten. Idag återfinns samtliga Islands åtta
regioner på topp 26 i norden och de isländska
regionerna har i snitt förbättrat sin placering med 13
platser sedan bedömningen 2015. Förändringen
förklaras till största delen av en strategisk och
systematisk satsning på ekoturism och bioekonomi,
vilket lett till utveckling och tillväxt i hela landet.

Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige
sett till folkmängd62 (det tolfte största sett till ytan
om 10 437 km²). Länet består av tretton kommuner.
Länet hade 358 102 invånare den 31/3 2018 vilket
gör länet till det elfte mest tätbefolkade länet i
landet med 34,3 invånare per km². Sett till antalet
invånare är Jönköpings län det största och mest
tätbefolkade av de tre Smålandslänen.

Regionens potential
Nordiska ministerrådet gör en sammanställning av
utvecklingen i Norden vart annat år. Den redovisas i
”State of the Nordic region”63. Överlag ser
utvecklingen i Norden bra ut relativt övriga Europa
i 2018 års redovisning.
I sammanställningen redovisas ett ”Regional
potential index” som är en sammanvägning av
ekonomiska, demografiska och
arbetsmarknadsmässiga faktorer. Varje region får
poäng baserade på dessa tre områden och utifrån
den sammanslagna poängsumman rangordnas
nordens regioner. Stockholms län är den region av
de 74 nordiska som går allra bäst och som bedöms
ha störst potential inför framtiden, följt av Oslo-,
Köpenhamns-, Reykjavik- och
Helsingforsregionerna. Bland de svenska
regionerna kommer Västra Götalandsregionen på
andra plats, Uppsala på tredje och Skåne på fjärde
plats64. Jönköping kommer på en delad åttondeplats

Totalt faller Jönköpings län från en 30:onde plats i
mätningen 2015 till en 35:e plats av 74 i den
bedömda potentialen 2018.

En sammanställning över ländernas respektive
regioner visar att Finland har den sämst bedömda
potentialen och att Norge har en fortsatt stark
utveckling även om landet faller tillbaka något
sedan förra mätningen. Danmark har trots sin
relativa geografiska närhet utmaningar att få med
Plats
1-26
27-50
51-74
Snitt plats
Totalt

Sverige
4 (5)
12 (8)
5 (8)
37 (39)
21 reg.

Norge
8 (11)
10 (7)
1 (1)
30 (25)
19 reg.

Danmark
4 (3)
2 (3)
1 (1)
31 (34)
7 reg.

Finland
2 (5)
3 (0)
14 (14)
56 (53)
19 reg.

hela landet i den starka utveckling som präglar
huvudstadsregionen och södra Jylland.
Sverige stärker sin position som land något
samtidig som länens bedömda potential når en
större spridning, medan några regioner blir allt
starkare lyckas landet inte med utmaningen att hela
landet ska präglas av utveckling och tillväxt.

Figur: Fördelningen av platser på rankningen 2018 med
rankingen 2015 inom parantes.
61 Källa SCB

Störst är Stockholms län med 2 308 143 invånare, på andra
plats kommer Västra Götalands län med 1 690 782 invånare, på
tredje Skåne län med 1 344 689 invånare, på fjärde plats kommer
Östergötlands län med 457 496 invånare, på femte plats Uppsala
län med 368 971 invånare. Efter Jönköpings län kommer
Halland på sjunde plats med 324 825 invånare, Örebro län på
åttonde plats med 298 907 invånare, Södermanlands län med
291 341 på nionde plats och Dalarnas län på tionde plats med
286 165 invånare. Källa SCB 20180221.
6262

Se State of the Nordic Region 2018 (2018) Nordiska
ministerrådet
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Stockholm får i mätningen 758 av 900 möjliga poäng, Västra
Götaland 655, Uppsala 625 och Skåne 538 poäng. Östergötland
är det svenska län som ligger på plats fem med 470 poäng,
Halland plats sex med 465 poäng, Kronoberg plats sju med 435
poäng och Jönköpings län på en delad plats åtta, tillsammans
med Västerbotten med 415 poäng. Därefter kommer Örebro,
Västmanland och Norrbotten på en delad niondeplats med 405

Island
8 (3)
0 (5)
0 (0)
16 (29)
8 reg.

64

poäng.

Figur: Regional potential index 2018. Ju mörkare färg desto
högre potential. Notera att Islands samtliga regioner nu bedöms
ha en mycket starkt potential och att Islands samtliga regioner
ligger på topp 26 av listan.
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4.0 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Förord
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår
från visionen, de internationella och nationella
styrdokumenten och en omfattande process i länet
för att tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen,
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov
och prioriteringar för en hållbar utveckling och
tillväxt för hela länet fram till 2035.
Den regionala utvecklingsstrategin har
utgångspunkten att förmågan att attrahera, behålla
och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att utveckla attraktiva och
konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver
företag och som investerar kapital. De söker en
livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra
boende med bl.a. arbete, service, omsorg och fritid.
I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i en
kommun, jobba i en annan och besöka
kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som
erbjuder ett bra liv idag och i framtiden.
För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar
utveckling idag. 2035 ska generations- och
klimatmål i stor utsträckning vara nådda. Den
regionala utvecklingsstrategin ska därför visa vägen
för denna utveckling. För att lyckas är ingen insats
för liten. Styrdokument, som Agenda 2030, pekar
på de arbetsområden som krävs för en hållbar
utveckling och genom den omfattande process som
lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir
det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner
än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en
hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala
utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa
att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt
även i framtiden.
Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala
länken i en logisk kedja från internationella och
nationella program och strategier till lokala
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående
utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den
andra och där programinnehåll överförs till nästa
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i
gränsöverskridande samarbeten inom och utom
länet och ska samordnas med de nationella målen
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa
2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi
för utveckling och tillväxt.
En ambition har varit att hålla den regionala
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det

En vision som lyfter

verkligen ska bli ett användbart och använt
dokument. Prioriteringarna har begränsats för att
också ge möjlighet för länets kommuner att
utveckla strategier för sin utveckling. Ett mer
utförligt underlag ”Bakgrund till den Regionala
utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”,
källhänvisningar, definitioner, underlag och
exempel har samlats på http://utveckling.rjl.se.
I det nationella uppdraget definieras fyra
utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin
ska hantera: demografisk utveckling, globalisering,
klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den
regionala utvecklingsstrategin vändas till
möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt
tillväxtarbete: innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt
samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda
2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i
strategin tillsammans med länets identifierade
behov av utveckling.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft
och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för
att genomföra strategin kommer handlingsplaner
och riktade projektutlysningar att kopplas till
insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med
både Europeiska Unionens och Sveriges nationella
arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda
tråden genom styrsystemet.
Återkommande medskick under processen fram till
RUS:en har varit att verkligen våga spetsa målen,
att höja ambitionerna för länet och att se hela länets
potential. I denna Regionala utvecklingsstrategi har
därför Jante fått stå tillbaka och med stor tilltro till
länets fantastiska förutsättningar syftar RUS:en till
att utveckla länet till Sveriges fjärde tillväxtregion
2035.

Globala överenskommelser
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft

Region/län
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner
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Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett
löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig
för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är
en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år
2035.
Jönköpings län – Sveriges mest hållbara,
attraktiva och tillgängliga region.
Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda
möjligheter till boende, arbete, företagande,
utbildning och utveckling, bra kommunikationer
och ett rikt fritids- och kulturliv som ger
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.
Visionen och strategin ska leda till att människor
vill söka sig till länet och få dem att stanna.
Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning.
Arbetet med målen ska verka för att utrota
fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete
för planeten och dess naturresurser, verkställa
mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare
samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och
flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska
därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner.
Invånare i Jönköpings län ska känna att de har
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet,
oavsett kön, bakgrund eller individuella
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara
jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa

förutsättningar för att leva, verka och bo i alla
kommuner i länet skapas attraktivitet.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart
välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller
människors hälsa. En smart och affärsdriven
miljöutveckling ska därför bidra till att de
traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna
växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan
få fäste och bidra med nya företag och innovationer.
Forskningen och högskolans starka ställning ska
bidra ytterligare med innovationer och ökad
konkurrenskraft till hela länet.
Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att
länet har fungerande kretslopp, en biologisk
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen,
upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det
krävs anpassning för att nå klimatmålen, till
klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och
riskhantering liksom miljöskydd och effektivt
resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål
ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän”
2050.
Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att
år 2035 är Jönköpings län ett hållbart och attraktivt
län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra.
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1. En hållbar region
Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka,
växa upp, bo, leva, verka och åldras på för alla

2035 är Jönköpings län den bästa platsen
att besöka, växa upp, leva, verka och åldras
på för alla. Detta tillstånd omfattar alla
invånare, oavsett kön, sexuell läggning,
ålder, utbildning, yrke, hälsa,
funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning,
identitet eller inkomstnivå. Målen i
Agenda 2030 har nåtts, den hållbara
utvecklingen inom samhällets alla områden
har lett till att länet är på väg att bli ett

Indikatorer:
Tillväxtverkets BRP+
Hållbarhet över tid:
1.
2.
3.
4.

Naturkapital
Ekonomiskt kapital
Humankapital
Socialt kapital

plus-energi-län att fossila råvaror fasats ut
och att länet bidrar aktivt till 1,5 grads
målet. Resursanvändningen minskar och vi
har en hållbar konsumtion och produktion.
Länets natur och miljö mår allt bättre.
För att målet ska nås krävs insatser inom
två områden: hållbarhet över tid och de
faktorer som minskar ojämlikheter och
påverkar människors livskvalitet.

Livskvalitet och jämlikhet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet
Miljökvalitet
Inkomst och förmögenhet
Bostad
Hälsa
Sociala relationer
Tillgänglighet till tjänster
Arbete och löner
Balans arbete och fritid
Utbildning och kompetens
Subjektivt välbefinnande
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2. En attraktiv och tillgänglig region
Mål: I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft

Förmågan att attrahera, behålla och
utveckla kompetenser, företag och kapital
är avgörande för att utveckla en attraktiv
och konkurrenskraftig region. Det är
människor som bidrar med kompetens,
som driver företag och som investerar
kapital. De söker en livsmiljö som ger
möjligheter att kombinera ett bra boende,
med bland annat arbete, service, god hälsa,
omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar
människor till sig attraherar snart ännu fler.

revolutionerat resande såväl som
transporter, infrastrukturen och
kollektivtrafiken i länet stödjer ett
multimodalt resande, de funktionella
arbetsmarknadsregionerna, länsinvånarnas
resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter
och kultur samt besöksnäringen. Länet har
en robust digital infrastruktur som når alla
och 100 procents mobiltäckning. 2035 är
länets alla strukturer är
tillgänglighetsanpassade så att alla
länsinvånares potential kommer till sin rätt.

2035 har länets hållbara utveckling
tillsammans med satsningen på smarta
tätorter och livsmiljöer, attraktiva och väl
dimensionerade boenden, ett rikt utbud av
kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela
länet utvecklas och är attraktivt att bo och
verka i för alla. Utvecklingen av
stambanan och höghastighetsbanan har

Indikatorer:
12.
13.
14.
15.
16.

Demografi
Nettoflyttning
Arbetskraftsrörlighet
Segregation
Boendeformer och
bostadsbyggnation
17. Kulturbredd
18. Uppkopplade hushåll och
företag
19. Uppkopplade företag och
hushåll med digitala
tjänster

För att nå målet krävs insatser inom
området attraktivitet och inom området
tillgänglighet, fysisk såväl som digital.

1.

Andel digitalt uppkopplade hållplatser med
realtidsinformation
2. Marknadsandelen för kollektivtrafiken
3. Närhet till kollektivtrafik inom 1 km, 3 km, 5
km
4. Närhet mellan hem och arbetsplats 3 km, 5 km
5. Strategiska mätningar av antalet cyklister.
6. Årsdygnstrafik och vägstandard i strategiska
stråk
7. Antal digitala välfärdstjänster till enskilda
individer
8. Utbud av fritidsaktiviteter
9. Besökande i länet
10. Km småskalig infrastruktur för besöksnäringen
11. HBTQ-certifiering
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3. En smart region
Mål: Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen i Sverige 2035

2035 har länet utvecklats till ett smart
internationellt innovationscentrum för
prototyp- och produktionsutveckling och
för förädling av bioråvara. Länet ger ett
nettobidrag till landets självförsörjning av
livsmedel. Länets strategiska läge har
befäst länets position som logistik- och ehandelscentrum i Skandinavien.
Digitaliseringen jämte tjänstenäringarnas
starka utveckling har skapat förutsättningar
för offentliga tjänster i världsklass och en

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunskapsnivå i
produktionen
Bioekonomiutveckling
Affärsdriven
miljöutveckling
Kunskapsintensiva
företagstjänster
Branschbredd
Forskningsmedel som
används/söks i länet.

besöksnäring med internationell lyskraft.
Länet ses som en förebild inom
arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och
jämlikhet för alla, samt har ett näringsliv
som aktivt bidrar till miljöutvecklingen.
2035 är Jönköpings län den fjärde
tillväxtregionen i Sverige.
För att lyckas med målet krävs insatser
inom både innovation, företagande och
offentlig sektor.

7. Mäta effekten av affärsutvecklingscheckar
med olika intervall 1, 3, 5 och 7 år efter avslutat
checkprojekt.
8. Likvärdiga förutsättningar för företagande
9. Innovationsgrad i länet
10. Tillväxt i innovation
11. Ökning av nystartade företag
12. Arbetsmiljö
13. Samverkansgraden i projekt
14. Integration av målen i Agenda 2030 i
projekt
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4. En kompetent region
Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet

2035 erbjuder länet landets mest
spännande arbetstillfällen och lockar därför
internationell spetskompetens till länet.
Strukturerna för utbildning och
kompetensutveckling stödjer näringslivets
utveckling varför alla invånarnas potential
förverkligas och kompetens tas tillvara,
sysselsättningen är hög och matchningen
säkerställs genom det livslånga lärandet.

arbetsmarknaden, att matchningen mellan
näringslivets behov och arbetskraftens
kompetens är god, att strukturer för
livslångt lärande möjliggör en kontinuerlig
utveckling för varje invånare både när det
gäller kompetens och personlig utveckling
samt att allt större resurser läggs på
forskning.

För att nå målet krävs insatser för att alla
människors potential ska tas tillvara på

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utbildningsnivå
Könssegregering i
utbildning
Könssegregering på
arbetsmarknaden
Sysselsättning
Livslånga lärandet
Antal studerande inom
YH

7.

Högskoleplatser

8.

Yrkesvuxplatser

9. Företagens kompetensbehov på kort,
medellång och lång sikt
10. Rekryteringsbehov
11. Matchning
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5. En global region
Mål: Ett internationellt konkurrenskraftigt län

2035 bidrar länets internationalisering och
globala prägel till landets utveckling. Det
goda klimatet för nyetableringar och
direktinvesteringar bidrar till länets status
som tillväxtmarknad. Länets näringsliv är
en självklar länk i de globala
värdekedjorna och länet är en del av den
arbetsmarknadsregion som sträcker sig till
norra Tyskland. Länet är pådrivande i

Indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andel som röstat i Europarlamentsvalet
Antal skolbesök inom länet med EUundervisning
Vad länet tycker om EU
Antal utländska direktinvesteringar
Andel företag som exporterar
Antal internationella noder för
internationaliseringsfrämjande
Antal uppdrag till Brysselkontoret

utvecklingen av EU och bidrar aktivt till att
stödja andra länders utveckling i riktning
mot en allt mer hållbar värld.
För att länet ska nå målet krävs samverkan
och samarbete, internationellt utbyte och
anpassning till de globala
förutsättningarna.
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Handlingsplan
Efter remissperioden och inför beslut av den regionala utvecklingsstrategin tas handlingsplaner fram för
strategins genomförande. I samma process definieras utgångsläge och målvärde för strategins indikatorer.
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för att
genomföra strategin kommer riktade projektutlysningar att kopplas till insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i
linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda
tråden genom styrsystemet.
När beslut om den regionala utvecklingsstrategin tas finns således även dess handlingsplaner och indikatorer på
plats. En uppföljning görs årligen där länets utveckling följs upp och analyseras på dels regional och dels på
kommunal nivå för att säkerställa att målen i den regionala utvecklingsstrategin nås. Resultatet redovisas på en
årlig konferens för attraktionskraft.
En genomgång och eventuell revidering av målen kommer att göras varje mandatperiod för att säkerställa att
målen och indikatorerna fortsatt är aktuella.
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BILAGA 1
Befolkningsutvecklingen i Sverige drivs av en stark urbanisering och några kommuner/regioner drar ifrån
övriga när det gäller befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har stärkt sina positioner och Uppsala
är därefter den kommun vars utveckling varit starkast och kommunen har nu etablerat sig som landets
fjärde största.

Befolkningsutveckling
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B4
C7
C8
C7
B4
B3
B4
B5
C7
B5
B5
C8
C6

357 237
6 776
17 416
29 629
9 733
11 845
137 481
7 328
31 178
11 496
18 894
13 840
27 415
34 206

50,5
51,1
50,2
51,2
51,9
50,8
50,0
50,2
51,0
51,4
50,4
50,6
51,1
50,5

21,7
21,5
20,3
22,2
22,3
28,0
21,1
22,5
22,2
22,4
20,8
23,1
21,2
21,2

Källa SCB (Kommunala jämförelser 2018-02-21)

57,7
56,8
55,4
57,6
57,8
54,6
59,9
54,1
56,7
54,3
54,9
56,9
55,5
57,9

20,6
21,8
24,2
20,2
20,0
17,4
19,0
23,3
21,1
23,4
24,4
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23,4
20,9
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födda
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medborgar
e
Medelålder

33,2 9,7

24,1

18,5

37,0
39,2
36,6
37,7
39,5
40,8
35,6
38,8
36,4
39,6
36,3
39,4
37,3
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22,2
14,8
17,5
29,9
32,8
9,3
22,8
13,0
22,7
22,6
17,7
21,0
18,5
25,7

17,1
12,3
15,0
22,7
25,1
7,6
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10,8
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18,8
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15,1
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21 59,2 19,8
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BILAGA2

7,8
7,5
8,8
7,8
7,4
5,8
7,9
8,7
8,4
6,5
8,3
6,8
7,4
7,8

8,9 41,2
7,9
7,9
9,7
11,1
11,8
3,5
6,7
5,2
10,7
11,2
8,4
6,7
8,3
6,8

41,4
42,4
43,6
41,7
41,4
38,4
40,3
42,2
41,6
42,5
43,3
41,1
43,0
42,3
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BILAGA 3

BRP+ Jönköpings län

Livskvalitet här och nu

I figuren nedan visas hur länet presterar inom respektive temaområde inom livskvalitet här och nu (varje
stapel/område avser ett tema). Indexvärdena har beräknats om så att länets värden för varje tema relateras till
riket – den streckade linjen i figuren avser snittet för riket (=100) för varje tema inom livskvalitet. Skalan i
figuren går mellan 0-200, där värdet 200 (den prickade linjen längst ut) innebär ett indexvärde dubbelt så högt
som rikets. Det saknas data för två temaområden, vilka är Tema 8 Balans arbete-fritid samt Tema 12 Individuellt
välbefinnande.
Figuren visar exempelvis att länet överlag presterar bättre jämfört med riket för temaområdet Bostad medan länet
presterar relativt sämre inom temat Utbildning och kompetens.
FIGUR 1 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET PER TEMA (STERCKAD LINJE AVSER RIKET). STAPLAR
ÖVER (UNDER) STRECKAD LINJE INNEBÄR BÄTTRE (SÄMRE) LIVSKVALITET JÄMFÖRT MED RIKET.
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Hållbarhet över tid

Figuren nedan visar länets negativa och positiva påverkan på hållbarheten över tid uppdelat på
de fyra olika framtidskapitalen. Även rikets värden finns med som jämförelse.
Överlag presterar länet bättre än riket för det sociala kapitalet, medan påverkan på
naturkapitalet är sämre.
FIGUR 2 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET UPPDELAT PÅ NEGATIV OCH POSITIV PÅVERKAN PÅ
FRAMTIDSKAPITALEN.

Kommunresultat uppdelat på teman för livskvalitet

Temaområde 1 inom livskvalitet avser Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet.
Inom temat finns två aspekter: Demokratiskt delaktighet och Engagemang i samhället. Totalt är
det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom
länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Temaområde 2 inom livskvalitet avser Trygghet och säkerhet. Inom temat finns två aspekter med
data på: Olycks- och skaderisk och Utsatthet för brott (data saknas för aspekten Samhälls-och
naturkatastrofer). Totalt är det fyra indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de
lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt
SKL:s kommungruppsindelning.

Temaområde 3 inom livskvalitet avser Miljökvalitet. Inom temat finns en aspekt med data på,
vilket är Luft (data saknas för aspekterna Kemikalier, Buller och Lokal miljö). Det är en indikator
som ingår i temaområdet (Emissioner PM2., ton totalt). Höga indexvärden motsvarar låga
utsläppsnivåer. Länets värden avser ett genomsnitt av de ingående kommunerna. I figuren
nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 4 inom livskvalitet avser Tillgänglighet till tjänster. Inom temat finns två aspekter:
Närhet till tjänster/service och Trängsel och köer till tjänster/service. Totalt är det fyra
indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet,
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.

Temaområde 5 inom livskvalitet avser Inkomst och förmögenhet. Inom temat finns en aspekt,
vilket är Levnadsstandard. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 6 inom livskvalitet avser Arbete och löner. Inom temat finns fyra aspekter:
Integration, Löneklyftor, Matchning och Tillgång till arbete. Totalt är det fyra indikatorer som
ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Temaområde 7 inom livskvalitet avser Bostad. Inom temat finns en aspekt, vilket avser
Trångboddhet. Det finns en indikator som ingår i temaområdet (Genomsnittlig bostadsyta per
person i hyresrätt). Höga värden avser lägre trångboddhet. I figuren nedan visas kommunernas
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Temaområde 9 inom livskvalitet avser Hälsa. Inom temat finns två aspekter: Allmänt hälsoläge
och Sjukdomar. Totalt är det sex indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Temaområde 10 inom livskvalitet avser Utbildning och kompetens. Inom temat finns en aspekt
med data på, vilket är Formell utbildning (data saknas för aspekten Kompetens). Det är en
indikator som ingår i temaområdet (Högskoleutbildning). I figuren nedan visas kommunernas
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Temaområde 11 inom livskvalitet avser Sociala relationer. Inom temat finns en aspekt, vilket är
Utanförskap. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Kommunresultat uppdelat på framtidskapital

Indexet för hållbarheten över tid är uppdelat i fyra framtidskapital, vilka är Naturkapital,
Ekonomiskt kapital, Humankapital och Socialt kapital. De fyra framtidskapitalen är uppdelad i
positiv och negativ påverkan på framtidskapitalet. Totalt sett ingår det således 8 teman inom
indexet för hållbarheten över tid.
Inom den positiva påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter, vilka är Resursproduktivitet
(där det för närvarande enbart finns ett värde för riket), Återbruk och Skyddade naturresurser.
Totalt är det fyra indikatorer som ingår i positiv påverkan på naturkapitalet. I figuren nedan
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter med värden, vilka är Påverkan på
det levande, Påverkan på luft (lokalt och globalt) och Påverkan på marken (indikatorer saknas för den
fjärde aspekten Påverkan på vatten). Totalt är det 8 indikatorer som ingår i negativ påverkan på
naturkapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet
och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns fyra aspekter, vilka är
Forskningsinvesteringar, Investeringar i finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska tillgångar och
Investeringar i miljö. Totalt är det sju indikatorer som ingår i den positiva påverkan på det
ekonomiska kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den
negativa påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns två aspekter, vilka är Värdeförstörelse och
Skuldbörda. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det ekonomiska
kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och
riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Investeringar i hälsa
och Investeringar i kunskap. Totalt är det 8 indikatorer som ingår i den positiva påverkan på
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den negativa påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Förlorad kunskap och
kompetens och Hälsorisker. Totalt är det sex indikatorer som ingår i den negativa påverkan på
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den positiva påverkan på det Sociala kapitalet finns två aspekter, vilka är Möten och
medkänsla och Samhällsförtroende. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den positiva
påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet,
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på det sociala kapitalet finns två aspekter med värden för, vilka är
Korruption och avtalsbrott och Kränkning (data saknas för aspekten Segregation). Totalt är det
fyra indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Relativa styrkor och svagheter

I tabellen nedan visas de 5 aspekter inom indexet för Livskvalitet här och nu
som länet rankas högst och lägst inom jämfört med samtliga län. Detta ska
betraktas som länets inbördes styrkor och svagheter i relation till de andra
länen. Sorteringen i tabellen är fallande, vilket innebär att den högsta
rankingen visas högst upp i tabellen och den lägsta rankingen längst ner i
tabellen. I slutet av denna bilaga finns en tabell som beskriver vilka
indikatorer som ingår inom varje aspekt.
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BILAGA 4
Utsläpp av koldioxid per person 1998/1999.

Källa: Naturvårdsverket

Total energitillförsel per energivara i Sverige 1970-2016
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Källa: Energimyndigheten

Källa: Länsstyrelsen
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Information i ärendet
Detta är en remiss på avfallsplan för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.
Ambitionen är att bidra till ett hållbart samhälle där framtida generationers
möjlighet att tillgodose sina behov säkerställs. Avfallsplanen utgår från den av EU
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AB. Genom ett gemensamt system för avfallshantering underlättar detta för
medborgarna att göra rätt och kommunernas kompetens kan förstärkas.
Föreliggande avfallsplan är grunden för förbättringsarbete och utveckling inom
bolaget June Avfall & Miljö AB. Det är också kommunernas avfallsplan som
berör samtliga kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och
medborgare. Genom ett gemensamt arbete har kommunerna goda möjligheter att
förverkliga planen och målen.
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Avfallsplan
2019-2022

Detta är avfallsplanen för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Med den här avfallsplanen vill vi
bidra till ett hållbart samhälle där framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov inte äventyras. Avfallsplanen handlar framförallt om vad vi vill uppnå och vilka förändringar vi vill genomföra inom
avfallsområdet. Som en grund för detta finns de övergripande målen som anger en långsiktig riktning.
För att underlätta denna omställning har Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner valt att organisera avfallshanteringen i ett gemensamt bolag, June Avfall & Miljö AB. Genom ett gemensamt system för avfallshantering underlättar detta för medborgarna att göra rätt och kommunernas kompetens kan förstärkas.
Denna avfallsplan är grunden för förbättringsarbete och utveckling inom bolaget June Avfall & Miljö
AB men det är också kommunernas avfallsplan som berör övriga kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och medborgare. Det är helt enkelt en avfallsplan för alla som bor eller verkar i
dessa tre kommuner. Genom att arbeta tillsammans har vi goda möjligheter att förverkliga planen
och nå våra mål. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar avfallshantering genom att förebygga att
avfall uppstår och tillvarata avfall som en resurs!

Med vänliga hälsningar
Namn+ signatur från bolaget och politiker

Avfallsplanen antogs 2018-XX-XX i Jönköpings kommun, 2018-XX-XX i Habo kommun och
2018-XX-XX i Mullsjö kommun
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1.1 Avfallsplanens syfte och mål
Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunernas avfallshantering mot en långsiktigt hållbar utveckling. Avfallsplan 2019-2022 ska visa de mål som ligger
till grund för kommunernas åtgärder inom avfallsområdet. Med avfallshantering menas insamling, transport,
återvinning, återanvändning, förebyggande av avfall
samt bortskaffande av avfall. Med bortskaffande avses exempelvis deponering, vilket endast görs av avfall som inte
kan eller får nyttiggöras på annat sätt.

Avfallstrappan
1. Minimera

2. Återanvända

Syftet med denna avfallsplan är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i Jönköping,
Habo och Mullsjö kommuner. Tillsammans skapar vi ett
gemensamt insamlingssystem av hushållsavfall. Detta underlättar för både medborgare och kommunerna att omhänderta avfall med en effektiv och miljökorrekt metod.

3. Återvinna

4. Energiutvinna

5. Deponera

Avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö ingår i
ett gemensamt kommunalägt bolag, June Avfall & Miljö
AB. Driften av det gemensamma bolaget startade 1 januari 2018. I och med bildandet av bolaget ökar samarbetet
mellan Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner. I bolaget ingår bland annat insamling av hushållsavfall och drift
av sortergårdar, även kallat återvinningscentraler. Jönköping Energi AB, Miljöhantering i Jönköping och Mullsjö
Energi och Miljö AB ingår inte i June Avfall & Miljö AB
men är samarbetspartner till bolaget. Tillsammans bidrar
vi till en utveckling av regionalt samarbete inom avfallsområdet för att främja hållbar utveckling.
June Avfall & Miljö AB:s uppdrag:
Föremålet för bolagets verksamhet är att för ägarkommunerna utföra verksamhet avseende hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. Utöver ovanstående ska bolaget även äga, driva, förvalta, underhålla och
investera i anläggningar som ingår i ägarkommunernas
ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
verksamhetsavfall.
Avfallsplanen beslutas i respektive kommunfullmäktige
där kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö har en
gemensam avfallsplan. Planen har varit utställd för samråd enligt miljöbalken under sommaren 2018. Inkomna
synpunkter har beaktats i de slutliga justeringarna av avfallsplanen. Se bilaga 5 för inkomna synpunkter. När denna avfallsplan är tagen ersätter den tidigare avfallsplaner.
Avfallstrappan

EU har beslutat om en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa (se bild till höger), och denna styr hur avfall ska
hanteras i Sverige och resten av EU. Avfallstrappan är utformad på så sätt att man ska sträva att nå så högt upp i
trappan som möjligt.

Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det
bästa alternativet och därför det översta steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera avfallsmängderna.
Detta kan göras genom att exempelvis laga sådant som är
trasigt, minska användningen av engångsmaterial och att
inte köpa saker i onödan. När avfallet väl finns är det bästa
att återanvända avfallet så långt som möjligt genom exempelvis att skänka eller sälja saker på loppis. Om detta inte
är möjligt är materialåtervinning, genom till exempel återvinning av förpackningar till nya produkter, och därefter
energiåtervinning nästa steg i avfallstrappan. Längst ned i
avfallstrappan, som det sämsta alternativet, är deponering.
Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla medlemsländer
i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket håller på att ta fram en nationell avfallsplan
och avfallsförebyggande program som ska gälla för åren
2018-2023. Planen och programmet beräknas vara klara
till sommaren 2018 och ersätter avfallsplanen "Från avfallshantering till resurshållning" från 2012 och det avfallsförebyggande programmet "Tillsammans vinner vi
på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle" från 2014.
1.2 Styrmedel
För att uppnå avfallsplanens mål i kapitel 4 och tillhörande åtgärder i bilaga 1 behövs olika typer av styrmedel.
Styrmedlen som använts i avfallsplanen presenteras i bilaga 1 och innebörden förklaras i detta kapitel. Styrmedlen
påverkar oss människor och hjälper oss att ändra beteende och livsstil. Ett styrmedel kan påverka flera mål eller
åtgärder i avfallsplanen. I denna plan kommer främst informativa, administrativa och ekonomiska styrmedel att
användas.
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Administrativa

Jönköping

Lagar är exempel på administrativt styrmedel. Genom tillsyn kontrolleras om lagarna följs.

I Jönköpings digitala översiktsplan, antagen 2016-06-22,
ingår avfall och enskilda avlopp under kapitlet ”Teknisk
försörjning”. Riktlinjen för avfall är att ”Samhällsbyggandet och planeringen ska utformas på ett sätt som minimerar uppkomsten av avfall och underlättar hanteringen av
det avfall som ändå produceras”. Avfallsplanen ska ligga
till grund för den fysiska planeringen. Avfallsanläggningar
ska placeras inom närområdet för invånarna och hanteringen ska vara bekväm och enkel.

Avfallsföreskrifter är ett administrativt styrmedel som
kommunen använder för att bland annat reglera vad som
ska sorteras och hur. I och med bolagsbildandet av June
Avfall & Miljö AB har nya avfallsföreskrifter tagits fram
för kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö så att
samma föreskrifter gäller i alla tre kommunerna.
Vid kommunernas upphandlingar av nya produkter kan
krav ställas som tar hänsyn till aspekter som påverkar avfallshanteringen och/eller mängderna.

Jönköpings kommun antog 2016-11-24 ett stadsmiljöprogram. I stadsmiljöprogrammet finns beskrivning
över vilka åtgärder som i nuläget vidtas samt förslag på
förbättringsåtgärder för att minska nedskräpningen i tätorterna Jönköping, Huskvarna och Gränna.

Hur infrastrukturen planeras påverkar avfallshantering.
Därför är det viktigt att avfallshantering ingår i samhällsplaneringen, till exempel när nya bostadsområden planeras för att byggas, och i kommunernas översiktsplaner.

Habo

Den 26 januari 2006 antog kommunfullmäktige nu gällande översiktsplan för Habo kommun ("Framtidsplan
för Habo kommun - Översiktsplan 2005). Habo arbetar
nu med att ta fram en ny översiktsplan. Särskilt viktiga åtgärder som lyfts fram i nuvarande översiktsplan och som
berör avfallshantering och tillsyn är ”Verka för minskad
spridning av avfall och skadliga ämnen”.

Ekonomiska

Ekonomiska styrmedel utgörs av exempelvis pant, miljöstyrande avfallstaxor och böter. I dagsläget är det ovanligt i
Sverige att medborgare får böter på grund av felsortering.
Ett abonnemang kan ändras om kunden inte sorterar avfall enligt det abonnemang som uppgetts.

Mullsjö

Mullsjö antog en ny översiktsplan under 2017. Enligt den
nya översiktsplanen ska kommunen aktivt arbeta för att
hushållen ska källsortera sitt avfall i större utsträckning.
Den övergripande målsättningen är att erbjuda god service till en rimlig kostnad, samt ett resurs- och miljöriktigt
omhändertagande av avfallet.

Informativa

Informativa styrmedel används för att förändra beteenden, till exempel för att informera invånare om hur de kan
återbruka mera och lämna saker till second hand, istället
för att slänga det till återvinning.
1.3 Styrande dokument och beslut
Beslut om att anta en ny renhållningsordning tas av respektive kommuns kommunfullmäktige efter att samråd
med allmänheten och särskilt berörda har genomförts
och inkomna synpunkter har beaktats. Renhållningsordningen består av lokala föreskrifter samt avfallsplan. De
lokala föreskrifterna beskriver hur hantering av avfall ska
ske inom kommunerna och är den rättsliga grunden för
det dagliga arbetet inom avfallsverksamheten. Avfallsplanen är ett styrande dokument, där strategier för kommunens avfallshantering beskrivs med målsättningar för
framtiden.

Miljöbalken

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och
återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som
uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla
kommuner ha en gällande renhållningsordning, där avfallsplan och föreskrifter ingår, som antagits av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s
avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål
som finns inom avfallsområdet.
För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även
anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.
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Kommunen är enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken skyldig
att svara för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § Miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.
Enligt 15 kap. 24 § Miljöbalken är det förbjudet för
annan än kommunen eller den kommunen anlitar att
transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv
hur avfallshanteringen ska bedrivas, antingen i egen regi
eller gemensamma organisationer med andra kommuner.
Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över
på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir dock alltid
huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt
avfallsansvar till ett bolag. Kommunen kan dock inrätta
gemensam nämnd med annan kommun eller överföra
huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i förbundsordningen.
1.4 Ansvar för handlingsplan och mål
June Avfall & Miljö AB har via respektive kommuns kommunfullmäktige ansvar för hantering av hushållens avfall
samt för därmed jämförligt avfall från verksamheter och
företag. Kommunen har därmed möjlighet till direkt påverkan på denna hantering.
Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om
renhållningsordning och taxa för avfallshantering. Möjligheterna att påverka övrig avfallshantering i kommunerna är mer indirekta genom till exempel samverkan,
information och rådgivning. Genom tillsyn har respektive
kommuns tillsynsorgan möjlighet att påverka verksamheters avfallshantering.
När det gäller förpackningsavfall så har kommunen även
ett ansvar för att reservera platser för återvinningsstationer, sortergårdar och andra avfallsanläggningar.
Avfallsplanen och dess intentioner ska ligga till grund vid
kommunens fysiska planering. Kommunens nämnder,
kommunala bolag, privata företag och kommuninvånare
är alla skyldiga att omhänderta och hantera sitt avfall enligt de lokala avfallsföreskrifterna och andra lagkrav som
rör avfallshantering och renhållning. Avfallshantering
inom industri och företag sköts till största delen av den fria
marknaden genom privata entreprenörer.
Till varje åtgärd i avfallsplanen anges vilka som har ansvar
för att åtgärden genomförs. Åtgärderna som finns i bilaga
1 ligger till grund för målen i kapitel 4.

1.5 Framtagande av avfallsplanen
Representanter från Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun har deltagit i arbetet med att ta fram avfallsplanen.
Representanterna har bestått av personer med kompetens
inom miljöområdet till exempel miljöstrateger, miljöingenjörer, avfallsingenjörer, miljöinspektörer och chefer
inom miljö/VA/avfall.
Representanter från följande verksamheter har deltagit i arbetet med renhållningsordningen:
• June Avfall & Miljö AB
• Tekniska kontoret, Jönköpings kommun (avfallsplan
och föreskrifter)
• Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jönköpings kommun
(föreskrifter)
• Tekniska förvaltningen, Habo kommun (avfallsplan och
föreskrifter)
• Miljöförvaltning, Habo och Mullsjö kommuner (avfallsplan och föreskrifter)
• Kommunstyrelsen, Habo och Mullsjö kommuner (avfallsplan)
• Mullsjö Energi & Miljö AB, Mullsjö kommun (avfallsplan och föreskrifter)
• Teknisk service, Mullsjö kommun (avfallsplan)
• Samhällsbyggnadsavdelningen, Mullsjö kommun (avfallsplan)
Vi vill även tacka kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo samt projektledaren Pär Johansson från
Rangola Verksamhetsutveckling AB, för ett gott samarbete med renhållningsordningen.
Utöver ovan nämnda personer har ett flertal personer bidragit med idéer och synpunkter under tiden avfallsplanen arbetats fram. Bland annat har politiska representanter och tjänstemän från de olika kommunerna deltagit vid
seminarium i syfte att bidra till framtagandet av denna
avfallsplan.
1.6 Uppföljning av tidigare avfallsplaner
Planen som ska gälla för åren 2019-2022 omfattar både
Jönköping, Habo och Mullsjö. June Avfall & Miljö AB
har valt att inte redovisa en uppföljning av kommunernas
tidigare avfallsplaner i detta dokument. Varje kommun
ansvarar för att följa upp tidigare planer och detta sker i
separata dokument. För den plan som nu har tagits fram
ansvarar June Avfall & Miljö AB för uppföljning framöver.
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Kapitel 2

Beskrivning av
bolagets verksamhetsområde
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2.1 Befolkning, boende, näringsliv och utveckling
Bolagets verksamhetsområde utgörs av kommunerna
Jönköping, Habo och Mullsjö. Alla tre kommuner ligger
i Jönköpings län. Habo och Jönköping ligger vid Vättern,
Sveriges näst största sjö och Europas femte största sjö.
Mullsjö angränsar till både Jönköping och Habo.
Tabell 1. Uppgifter per kommun för 2015. Källa: SCB.
Jönköping

Habo

Mullsjö

133 310

11 314

7 157

Ökning
sedan föregående år

1 170

204

48

Flerfamiljshus

33 778

818

694

Småhus

24 422

3 444

2 238

Fritidshus

2 610

526

462

Antal
invånare

Jönköping

Störst andel av befolkningen, 64 procent, bor i Jönköping
och Huskvarna. I övriga större tätorter bor cirka 28 procent av invånarna.
Jönköping är ett ledande transport- och kommunikationscentrum, en betydande handels- och utbildningsstad och genom Elmia en internationellt känd mäss- och
konferensort. Jönköping är också residensstad och administrativt centrum i regionen. Här finns ett flertal statliga
verk och rättsvårdande myndigheter bland annat Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Domstolsverket. Kommunen präglas också av högskolan vilken är
inriktad på handel, kommunikation, teknik och hälsa.

I en utblick tio år framåt antas folkmängden i kommunen
uppgå till cirka 143 000 invånare. Invånarantalet uppgick
till 135 297 personer 31 december 2016. Största ökningen procentuellt sett utgör barngruppen 6-15 år, och äldre i
åldersgrupperna 65-80+.
En växande befolkning innebär att ett stort antal nya bostäder behövs. Kommunens utbyggnadsstrategi återfinns
i den nya översiktsplanen som antogs under 2015. Ett av
de viktigaste nya områdena för byggnation är vid södra
Munksjön. I övrigt förväntas byggnation ske i olika stråk
ut från tätorten i områden där bra kollektivtrafik finns
samt att en förtätning kommer ske inom de större tätorterna Jönköping och Huskvarna.
Det ökande invånarantalet påverkar avfallshanteringen i
kommunen med ett relativt stort antal nya abonnemang,
nya insamlingsområden och eventuellt också nya insamlingsformer.
Ett större antal äldre invånare innebär att det kan behövas
ökad tillgänglighet och närhet. Ett större antal utrikes födda invånare ställer krav på att information ska vara tydlig
och lättillgänglig. Större barngrupper och fler skolor innebär att mer tid behöver ägnas åt studiebesök och information som lämpar sig för de här grupperna.
Avfallshanteringen kan komma att påverkas i samband
med en förtätning av staden. Det kan bli svårigheter för
sopbilar att ta sig fram i stadskärnan. Alternativa system
kan behöva utvärderas. Vid exploatering av nya områden
måste beaktas att nödvändiga markutrymmen finns för
eventuell konsumentnära insamling (insamling som sker
i närheten av där avfallet uppkommer) av olika avfallsslag.
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Habo

Mullsjö

Habo kommun är en expansiv kommun med ett ökande
invånarantal. Prognosen är att invånarantalet ska öka med
1 500 personer till år 2025 i jämförelse med år 2015. Invånarantalet i Habo uppgick till 11 506 personer den 31
december 2016. Ungefär 67 procent av invånarna är bosatta i centralorten Habo. 25 procent av invånarna bor på
landsbygden och övriga personer bor i någon av de mindre
tätorterna, Furusjö, Brandstorp, Baskarp och Fagerhult,
där Furusjö är störst med 347 invånare.

Mullsjö kommun är en kommun i Jönköpings län med
centralort Mullsjö. Kommunen har en yta på cirka
210 km2 varav drygt 10 km2 utgörs av sjöar och vattendrag.
Invånarantalet i Mullsjö uppgick till 7 226 personer den
31 december 2016. Mullsjö har en befolkningstäthet
på drygt 35 invånare/km2. Befolkningsantalet har varit
relativt stabilt sedan mitten på 1980-talet och idag är
medelåldern i kommunen 42 år. Den största in- och utpendlingen till Mullsjö sker från Jönköpings och Habo
kommun.

Många barnfamiljer bor i Habo. Det finns totalt 4 722
hushåll i kommunen. Den absoluta majoriteten, 81 procent, utgörs av småhus. Byggnation av nya bostäder pågår
kontinuerligt i kommunen.

Antal som bor och arbetar i kommunen är cirka 1 780
personer. Antal personer som bor i Mullsjö och pendlar
över kommungräns är cirka 1 620 stycken.

Kommunen är väldigt mån om sina företag och vill vara
en företagsvänlig kommun. Det finns många småföretag
i Habo och en del lite större. Fagerhults belysning AB är
det största företaget med 625 anställda. Av de som bor i
Habo är det ändå många som arbetar i en annan kommun.
Utpendlingen uppgår till drygt 3 000 personer medan inpendlingen står för knappt 1 500 personer. Avfallshanteringen måste byggas ut i samma takt som invånarantalet
ökar.

Mullsjö kommun har en omväxlande och rik natur. Stora
delar av kommunen har ett nationellt värde för naturvården och utgör så kallade riksintressen. Utöver dessa finns
även områden med regionalt och lokalt intresse. Det är
lätt att ägna sig åt friluftsliv i Mullsjö. Inom kommunen
finns aktiviteter året om med ett flertal vandringsleder,
kanotvatten och cykelleder. I Mullsjö finns också cirka 75
km preparerade skidspår, varav ett med konstsnö samt en
av södra Sveriges bästa alpina skidanläggningar. (Översiktsplan 2017, Mullsjö kommun)

Tillgängligheten för att lämna utsorterat avfall måste blir bättre. I dag finns en sortergård för alla kommuninvånare. Det betyder att vissa hushåll på landsbygden och i några av de mindre tätorterna har en
alltför lång resväg till sortergården. Inom de närmaste
åren kommer den befintliga sortergården att flyttas eftersom deponin, där sortergården är lokaliserad, ska sluttäckas. Vid val av ny plats måste då tillgängligheten få
avgöra.
Kundenkäter visar att invånarna är relativt nöjda med befintlig service inom avfallsområdet men samtidigt har det
skett en ökning av personer som hör av sig och efterfrågar
utökade möjligheter att sortera avfall fastighetsnära.

15

Avfallsplan 2019-2022

2.2 Hushållsavfall som kommunen ansvarar för
Verksamheter har möjlighet att lämna mindre mängder
avfall på sortergårdarna i samtliga kommuner. Detta räknas dock inte som hushållsavfall och kommunerna har
rätt att neka verksamheter att lämna sitt avfall. Restavfall
och matavfall kan däremot räknas som hushållsavfall även
om de uppstår i verksamheter, exempelvis om avfallet
uppstått i kök.

Statistiken är hämtad från Avfall Sveriges ”Avfall web”
samt BEGES Containerservice AB (gäller enbart hushållsavfall från Mullsjö). Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfall och Avfall web är det nationella data- och
statistikverktyget, som även utgör grund för annan nationell rapportering (NV, SCB, Kolada, etc.). Avfall web
använder ett annat invånarantal än SCB till följd av bland
annat in- och utpendling från kommunerna.

Jönköping samlade år 2015 in 1,8 kg/person material till
återanvändning via prylbodarna och 3 kg/person textilier via insamlingsbehållare på sortergårdarna till återanvändning. Denna statistik omfattar dock bara en liten del
av allt som har återanvänts inom kommunen eftersom
många lämnar in saker själva till olika organisationer, säljer prylar eller på annat sätt ser till att textilier och prylar
återanvänds.
Tabell 2. Hantering av uppkomna avfallsmängder inom kommunerna. (Vissa avfallsslag sorteras enbart ut i
enstaka kommuner, se tabell 3 för insamlade mängder för respektive kommun.)
Avfall

Uppkomst

Insamling

Behandling

Resultat

Restavfall

Hushåll, verksamheter

Sopbil

Förbränning

Fjärrvärme, el

Matavfall

Hushåll, storkök,
restauranger

Sopbil

Förbehandling,
rötning

Biogas, biogödsel

Farligt avfall

Hushåll

Samlaren, sortergård,
farligt avfall-bilen

Materialåtervinning
och deponi

Vissa metaller tas omhand och används igen
till nytt material.

Förpackningar och
returpapper

Hushåll, verksamheter

Sopbil FNI,
återvinningsstation/
sortergårdar (FTI AB)

Materialåtervinning

Nytt förpackningsmaterial,
returpapper o dyl.

Fett och matolja

Storkök, restauranger,
hushåll

Lastbil

Återvinning

Återvinns genom tillverkning av bland annat tvåloch tvättprodukter, plast
och gummi, papperskemikalier, stearin med
mera.

Textilavfall

Hushåll (kläder, tyger,
möbler)

Sortergårdar

Återanvändning, i
Jönköping finns även
möjlighet för materialåtervinning

Återanvändning

Metallavfall (exkl.
förpackningar)

Hushåll, verksamheter

Sortergårdar

Materialåtervinning

Nya metallprodukter

Plastavfall (exkl.
förpackningar)

Hushåll, verksamheter

Sortergårdar

Materialåtervinning

Nya plastprodukter
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Avfall

Uppkomst

Insamling

Behandling

Resultat

Träavfall

Hushåll, verksamheter

Sortergårdar

Förbränning

Fjärrvärme, el

Gipsavfall

Hushåll, verksamheter

Sortergårdar

Materialåtervinning

Tillverkning av nya gipsskivor

Trädgårdsavfall

Hushåll, verksamheter

Sortergårdar

Kompostering

Jord

Latrinavfall

Hushåll, främst
sommarstugor

Lastbil

Förbränning av kärl
och avvattning

Fjärrvärme, el

Slam från enskilda
avloppsanläggningar

Hushåll på
landsbygden

Slamfordon

Vattenrening och
slamomhändertagande

Fastfraktionen kan antingen deponeras, förbrännas
eller återvinnas beroende
på dess egenskaper och
innehåll

Grovavfall
(sortergårdar)

Hushåll, verksamheter

Sortergårdar

Materialåtervinning,
förbränning, deponi

Fjärrvärme, el, nytt
material och deponi

Grovavfall (mobil/
fastighetsnära)

Hushåll

Lastbil

Materialåtervinning,
förbränning, deponi

Fjärrvärme, el, nytt
material och deponi

Deponirest

Hushåll

Sortergårdar

Deponering

Kategorin ”Farligt avfall - övrigt” (i tabellen nedan) omfattar farligt avfall som utgörs av småkemikalier, vattenbaserad
färg, lösningsbaserad färg, oljehaltigt avfall, impregnerat trä och asbest.
Tabell 3. Avfall som kommunen ansvarar för, insamlade mängder i ton 2015 (om inget annat anges).
Källa: Statistik från respektive kommun.
Avfall mängder (ton)

Jönköping

Habo

Mullsjö

Summa (ton)

Restavfall

20 464

2 446

2 675

25 585

Matavfall (exkl. hemkompostering)

7 712

Farligt avfall bilbatterier

108

10

Farligt avfall övrigt

1 571

155

Fett och matolja

27

7 712

6

124

1 726

27
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Avfall mängder (ton)

Jönköping

Textil till återanvändning

413

Metallavfall (exkl.
förpackningar)

2 754

Plastavfall (exkl.
förpackningar)

226

Habo

Mullsjö

Summa (ton)

413

259

3 013

226

Glasavfall (exkl.
förpackningar)

13

13

Träavfall

8 454

694

9 148

Gipsavfall

670

67

47

784

Trädgårdsavfall

6 318

854

80 (440 m3)*

7 252 ton

Latrinavfall

8,8

4,6

2,5 (2,5 m3)

15,5 ton

Slam från enskilda
avloppsanläggningar

17 692

2 805

20 497

13 045

707

13 752

805

163

Grovavfall (brännbart)

Deponirest

30

998

* Omräknad från m3 till ton med en omräkningsfaktor.

I Jönköping finns 4 636 stycken enskilda avlopp och 34
stycken minireningsverk. I Habo finns 1 122 stycken enskilda avlopp och i Mullsjö 538 stycken enskilda avlopp.

I diagram 1 och 2, sidan 19, presenteras avfallsstatistik för
hushållsavfall från kommunerna Jönköping, Habo och
Mullsjö utifrån avfallstrappan. Förebyggande av avfall
och förberedelse för återanvändning ingår ej i statistiken.
Farligt avfall är inte en kategori i avfallstrappan utan en
avfallstyp som omhändertas på olika sätt (återvinning och
deponering). Materialåtervinning utgörs av exempelvis
förpackningar, metallskrot och returpapper. Biologisk
återvinning utgörs av matavfall och trädgårdsavfall. Energiåtervinning utgörs exempelvis av restavfall och träavfall.
Deponering utgörs av deponirest som är en avfallsfraktion
där avfallet inte kan återvinnas till exempel asbest och
isolering.

Avfallsmängder kan även delas in utifrån avfallstrappan.
Diagram 1, sidan 19, redovisar hur mycket avfall varje
invånare ger upphov till samt fördelningen i hur avfallet
omhändertas enligt avfallstrappan. Diagram 2, sidan 19,
redovisar procentuellt förhållande mellan de olika metoderna att omhänderta avfallet. Eftersom det saknas tillräckliga uppgifter om hur mycket avfall som förebyggs
genom förebyggande och återanvändning ingår inte det i
redovisad statistik. Farligt avfall har inte heller redovisats
då det finns flera behandlingsalternativ beroende på typ av
farligt avfall. Se tabell 2 på sidan 16.
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Diagram 1. Insamlade mängder hushållsavfall i kg per invånare fördelade utifrån avfallstrappan
(slam från enskilda avlopp och latrin ingår inte).
100%

90%

80%

70%

60%
Återvinning (material)
50%

Återvinning (biologisk)
Energiutvinning
Deponering

40%

30%

20%

10%

0%
Habo

Jönköping

Mullsjö

Diagram 2. Procentuell fördelning enligt avfallstrappan för alla tre kommunerna Jönköping, Habo
och Mullsjö.

Summa June Avfall & Miljö
Deponering

Energiutvinning

Återvinning (biologisk)

Återvinning (material)

1%

31%

49%

19%
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2.3 Övrigt avfall som kommunen inte ansvarar för
Producentansvar innebär att tillverkaren som producerar
en vara betalar för att den återvinns. För elavfall gäller producentansvaret i stort sett alla produkter som drivs eller är
beroende av sladdar eller batterier. Förpackningar utgörs av
konstruktioner som är till för att skydda, leverera eller presentera en vara.

Elavfall som omfattas av producentansvar utgörs av diverse elektronik, kylskåp, frysar, vitvaror, batterier (bärbara
och inbyggda under 3 kg) och lampor. Totala mängderna
elavfall som omfattas av producentansvar och som samlades in under 2015 var i Jönköping 1 742 ton, Habo 170
ton och Mullsjö 117 ton.

Diagram 3. Insamlade mängder förpackningar och tidningar samt elavfall kg/invånare 2015.
Källa: FTI AB, Elkretsen

2.4 Nedskräpning
Nedskräpning är när någon slänger eller lämnar föremål
av olika slag på marken eller i vattendrag som sjöar och
hav. Det kan vara allt möjligt från fimpar, godispapper,
snabbmatsförpackningar, burkar, flaskor, tuggummi
och plastflaskor till större föremål som vitvaror, möbler,
byggavfall, trädgårdsavfall och skrotbilar.

Negativa effekter

Förutom att avfallet förfular vår omgivning är det också
farligt. Ute till havs äter sjöfåglar plastföremål som flyter
på ytan och svälter sedan ihjäl eftersom deras magsäckar
är fulla med skräp istället för mat. En av de vanligaste
olyckshändelserna en hund kan råka ut för är skärskador. Ett par tusen kor förblöder varje år för att de fått i
sig vasst skräp.

Det är sedan länge förbjudet att skräpa ned i Sverige.
Förbudet gäller alla och på platser dit allmänheten har
tillträde eller har insyn till.

20

Avfallsplan 2019-2022

Cirka 80 procent av allt skräp i världens hav kommer
ursprungligen från land. Plast är den vanligaste typen av
skräp. Plast har väldigt långa nedbrytningstider, upp till
flera hundra år. Även om en plastbit bryts ner så vi inte ser
den så stannar den kvar i kretsloppet som små mikroplastbitar. Det allvarligaste problemet med mikroplastbitar är
att de binder miljögifter och att de kommer in i näringskedjan genom att till exempel djur misstar dem för mat.
Nedskräpning leder till en negativ spiral. Skräp föder
skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin
tur leder till otrygghet. Det har ett flertal studier visat på.
Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga
skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förloras respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg. Det här brukar kallas ”Broken windows
theory”, en teori som lanserades av två kriminologer redan på 80-talet. I artikeln ”Spreading of Disorder”, som
publicerades i tidskriften Science 2008, beskrivs hur en
nedskräpad plats lockade fler att skräpa ner, än om samma
plats var städad.

Åtgärder
Förslag på åtgärder att minska mikroplaster i Sverige
finns bland annat i Naturvårdsverkets rapportering av
regeringsuppdrag "Åtgärder för minskad nedskräpning”
(2016) och Naturvårdsverkets rapport: "Mikroplaster
– Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige". I dagsläget arbetar Naturvårdsverket med att ta fram
en ny nationell avfallsplan. Den nya nationella avfallsplanen kommer liksom den nuvarande innehålla förslag på
åtgärder för att minska nedskräpning.
Lokalt har mål och åtgärder tagits fram i denna avfallsplan för att minska och förebygga nedskräpning. I Jönköpings kommuns "Program för hållbar utveckling – miljö
2017-2025" finns åtgärder för att kartlägga mikroplaster
i Vättern. Detta görs för att kunna bedöma om möjliga
åtgärder finns så att kommunens bidrag till mikroplaster i
Vättern kan minskas.

Undersökning av påverkan på Vättern

I Vättern pågår undersökningar om mikroplast för att ta
reda på halterna av mikroplast och dess ursprung. I
augusti 2015 genomfördes undersökningar på flera platser i Vättern. Resultatet visade på förhöjda halter jämfört
med flera andra större svenska sjöar. Antalet mikroplastpartiklar i ytvattnet var störst i Vätterns södra ände, cirka
10 st/m3 . Hur stor andel som kommer från nedskräpning
är i dagsläget okänt. (Rapport Havs- och vattenmyndigheten, Sötvatten 2016 - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten).
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Kapitel 3

Infrastruktur för
avfallshantering
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3.1 Nuvarande infrastruktur för avfallshantering
För att identifiera behov och utvecklingsområden kan det
vara önskvärt med en överblick över nuläget. I detta kapitel beskrivs därför de insamlingssystem som finns i nuläget
då avfallsplanen arbetas fram, alltså före 2019 innan avfallsplanen börjar gälla.
Fastighetsnära insamling

Jönköpings kommun har ett fullt utvecklat system för
villor där samtliga villor erbjuds fastighetsnära insamling
av förpackningar genom det så kallade FNI-systemet.
FNI-systemet är ett sorteringssystem med två avfallskärl
på vardera 370 liter, där varje kärl är indelat i fyra fack.
Detta möjliggör att matavfall, restavfall, förpackningar
och tidningar kan källsorteras direkt i kärlen. Även lampor
och batterier sorteras direkt i en separat box.

FNI-systemets fördelar är att det är lätt att göra rätt och
det ger en ökad service genom att abonnenten har en liten återvinningsstation hemma på tomten. Det är ett
miljöriktigt val eftersom avfallet får åka kollektivt istället
för att varje villaägare ska åka till återvinningsstationen.
Samtliga flerfamiljshus i Jönköpings kommun erbjuds
matavfallsinsamling. Flerfamiljshus i Jönköping erbjuds
även andra lösningar för fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall, som exempelvis underjordsbehållare och miljöhus. Vissa fastighetsägare väljer att enbart
ha fastighetsnära insamling av matavfall, ett fåtal förpackningsfraktioner eller enbart restavfall.
Under 2018 kommer June Avfall & Miljö AB att erbjuda
fastighetsnära insamling i Mullsjö och Habo genom det
FNI-system som Jönköping har för villor. På sikt kommer
även den fastighetsnära insamlingen för flerfamiljshus att
utvecklas.
Återvinningsstationer

För de fastighetsägare som väljer att inte ha fastighetsnära
insamling finns återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är obemannade och kan användas av villaägare, fritidshusägare och boende i flerfamiljshus. Förpackningar
kan även lämnas på vissa bemannade sortergårdar.
På vissa återvinningsstationer går det även att lämna småbatterier och kläder till återanvändning.

Kommun

Antal
återvinningsstationer

Jönköping

38 stycken

Habo

7 stycken

Mullsjö

4 stycken
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Sortergårdar

Kvartersnära insamling

Alla kommuner har minst en sortergård. Insamlingsfraktionerna skiljer sig åt mellan de olika sortergårdarna
till följd av dess storlek, logistiska skäl samt andra anledningar. Alla sortergårdar tar emot grovavfall.

Avfall kan samlas in kvartersnära, vilket innebär att det
finns en plats där ett helt kvarter kan lämna sitt avfall. Detta kan vara en bra lösning för källsortering i till exempel
områden där det finns trånga gator. Kvartersnära insamling innebär att det blir närmare att lämna avfall jämfört
med till exempel en återvinningsstation men något längre
än FNI-systemet, dock fortfarande inom gångavstånd.
Insamlingsplatsen kan innehålla olika typer av avfallsslag och kan vara både obemannad, som en återvinningsstation, eller bemannad som en sortergård. I dagsläget
finns flera obemannade insamlingsplatser i Jönköpings
kommun.

Kommun

Jönköping

Konsumentnära insamling

Antal
sortergårdar

9 stycken

Habo

1 styck

Mullsjö

1 styck

Mobil insamling

Konsumentnära insamling av avfall är insamlingsplatser
som ligger i anslutning där konsumenter kan köpa produkter, som till exempel vid butiker. Vanligast är en form
av skåp för insamling av mindre farligt avfall exempelvis
småbatterier, lågenergilampor, glödlampor och mindre
elavfall (exempelvis mobiler och eltandborstar). I Jönköpings kommun finns den så kallade Samlaren tillgänglig
i åtta butiker.

Mobil insamling av avfall är tillfälliga insamlingsmöjligheter av vissa avfallsfraktioner på utvalda platser och
tider. Insamlingen består vanligtvis av en lastbil som
förflyttar sig runt mellan olika platser.
Jönköpings kommun har mobil insamling av farligt
avfall i Bottnaryd och Tenhult, cirka åtta gånger per år.
För övrigt grovavfall kan abonnenterna beställa hämtning mot en kostnad. Jönköping har även en mobil
prylbod, kallad prylbilen, för insamling av begagnade
möbler och saker som bedöms kunna återanvändas.
Prylbilen besöker sortergårdarna i Gränna, Kaxholmen
och Visingsö två gånger per år.
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Omlastning

På avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping,
MilJön, lastas material från sortergårdar och FNI-material från villahushållen i Jönköpings kommun om innan
transport till återvinningsanläggning för respektive materialslag. Detta medför mindre utsläpp från transporter
eftersom det kan vara långt till olika typer av återvinningsanläggningar.
Anläggningar för behandling av avfall

Papperskorgar och källsortering i offentlig miljö

Alla tre kommuner har papperskorgar i offentlig miljö,
som exempelvis på torg och i parker. Avfallet som samlas
in i papperskorgarna går till förbränning.
I Jönköping finns möjlighet till källsortering på vissa platser. Där sortering finns skickas materialet till materialåtervinning. På några ställen finns även pantrör uppsatta där
pantburkar kan läggas och hämtas av privatpersoner.

Förutom omlastning sker även behandling och deponering av avfall, från bland annat Jönköpings kommun, på
MilJön.
Återanvändning och förberedelse för återanvändning

På sortergårdarna i Huskvarna, Jönköping, Tenhult, Bankeryd, Bottnaryd och på Torsvik finns prylbodar utplacerade. Sakerna som lämnas in går till försäljning via ett
antal välgörenhetsorganisationer som kommunen samarbetar med.
Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun har
en lokal i Huskvarna för återanvändning av möbler inom
kommunen.

Källsortering och pantrör på Vätterstranden i Jönköping.
Avloppsreningsverk (matavfall, externslam)

I Prylbodarna kan du lämna saker du inte längre vill ha,
men som är hela och rena och som kan säljas vidare av en
second hand-butik.

Miljöhantering i Jönköping tar emot externslam från trekammarbrunnar i samtliga tre kommuner. Simsholmens
avloppsreningsverk tar emot avfall från slutna tankar i
samtliga tre kommuner.
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3.2 Behov av förändringar av infrastruktur för
avfallshantering
I alla tre kommuner finns ett behov av att utveckla infrastrukturen för avfallshantering. Dels för att underlätta för
hushållen att lämna sitt avfall men även för att kommunerna ska ha en effektiv avfallshantering. Kommunerna
uppdrar till det gemensamma avfallsbolaget att hantera
avfallshanteringen och insamlingen kommer att ske med
bolagets egna fordon och personal.

Mullsjö

Insamlingen av hushållsavfall i en- och tvåfamiljshus ska
ske med samma FNI-system som Jönköpings kommun
idag erbjuder. I samband med detta utökas även den fastighetsnära insamlingen av farligt avfall eftersom det blir
möjligt för hushållen att även lämna batterier och ljuskällor direkt vid kärlen.
3.3 Avfallsflödenas framtida utveckling
Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle som
inte äventyrar framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Vi behöver ställa om till att bland annat
återanvända mera, producera produkter med längre hållbarhet och minska användandet av kemikalier. För att
uppnå en hållbar avfallshantering och konsumtion krävs
bland annat nytänkande tekniska lösningar och omställningar i livsstil.

I mål och handlingsplan beskrivs kommande förändringar för tidsperioden 2019-2022 i detalj.
Jönköping

I Jönköping behövs främst följande utvecklas:
• Fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus.
• Utöka fastighetsnära insamling av farligt avfall.
• Fördjupa arbetet med stadsbyggnadskontoret för att i ett
tidigt skede vara med och planera för ett effektivt omhändertagande av avfall i nya fastigheter och stadsdelar.

För att underlätta denna omställning har Jönköping,
Habo och Mullsjö kommuner valt att organisera avfallshanteringen i ett gemensamt bolag, June Avfall & Miljö
AB. Genom ett gemensamt avfallshanteringssystem underlättar detta för medborgarna att göra rätt och kommunernas kompetens kan förstärkas.

När det gäller behandlingsanläggningar så bedöms nuvarande anläggningar, i form av avfallsförbränningen på
Torsvik och avfallsanläggningen MilJön, ha tillräcklig
kapacitet för kommunens hushållsavfall under planperioden. Matavfallsbehandlingen för biogasproduktion i
JEBIO:s regi (Jönköping Energi Biogas AB) kommer att
säljas och en ny anläggning planeras. Matavfallsbehandlingen sker i dagsläget dels på Torsvik, där matavfallet
förbehandlas till en slurry, och dels på Simsholmen, där
matavfallet våtrötas.

Kommunerna behöver också arbeta med dess egna upphov till avfall i alla delar av dess verksamhet. Till exempel
kan matsvinn i skolor minskas, mängden möbler som
återbrukas internt kan ökas, mängden farligt avfall kan
minskas och mängden engångsmaterial som används kan
minskas. Oftast innebär detta på sikt att kommunen kan
spara pengar genom minskade kostnader för bland annat
avfallshantering och inköp.

En stor del av det grovavfall som lämnas till sortergårdarna, liksom förpackningsavfallet, går till återvinningsanläggningar på andra orter.
Habo

Inom en relativt snar framtid ska kommunens nedlagda
deponi sluttäckas. Eftersom den befintliga sortergården
är byggd på den gamla deponin behöver den flyttas till
en ny plats. Insamlingen av hushållsavfall i en- och tvåfamiljshus ska ske med samma FNI-system som Jönköpings
kommun idag erbjuder. I samband med detta utökas även
den fastighetsnära insamlingen av farligt avfall eftersom
det blir möjligt för hushållen att även lämna batterier och
ljuskällor direkt vid kärlen.
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Kapitel 4

Mål
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4.1 Vision
Branschorganisationen Avfall Sveriges vision ”Det finns
inget avfall” är en nollvision och ska fungera som en långsiktig ledstjärna som fokuserar bortom organisationsmodeller och korta planeringshorisonter. Sambandet mellan
avfallsmängder och tillväxt har brutits. Det sker en stark
och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan. Avfall är en
resurs.
4.2 Övergripande mål
Övergripande mål utgår från avfallstrappan och gäller för
såväl June Avfall & Miljö AB som övriga delar av kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. För att utveckla avfallshanteringen i rätt riktning och nå målen är det viktigt
att June Avfall & Miljö AB och kommunerna samarbetar
med andra aktörer.
1. Minska avfallets mängd och farlighet
2. Lätt att göra rätt
3. Avfall som en resurs
4. Minska miljöpåverkan från avfallsverksamhet
5. Minska nedskräpning
4.3 Detaljerade mål
De detaljerade målen är i möjligaste mån tidsatta och mätbara. Information om vilka som ansvarar för respektive
mål, hur målen mäts, styrmedel som kommer att användas med mera finns i bilaga 1. I bilaga 1 finns även åtgärder
kopplade till målen. De detaljerade målen är grunden för
att kunna följa upp vilken riktning kommunernas avfallshantering utvecklas i.
Övergripande mål 1: Minska avfallets mängd
och farlighet
Allt avfall innebär en miljöbelastning. Att förebygga så att
inget avfall uppstår är därför det bästa. Då sparar vi på jordens resurser och energi. Att konsumera rätt och få ned
konsumtionen till en hållbar nivå är därmed det
viktigaste.
Kommunerna kan inte styra produktion och konsumtion av varor i samhället men däremot arbeta aktivt för
att informera och påverka. Invånare och verksamheter
ska uppmuntras att låna, samäga och hyra material. Till
exempel genom bytardagar, bilpool, bibliotek med mera.
Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det
ska vara enkelt att handla begagnat. Återanvändning ska
uppmuntras både internt inom kommunerna och hos invånare och verksamheter i kommunerna. På sortergårdarna ska June Avfall & Miljö AB:s medarbetare uppmuntra
besökare att lämna avfall till prylbodarna.

Avgifta kretsloppet

Farligt avfall innehåller ämnen som är farliga för djur,
människor och natur. Kemiska ämnen som till exempel är
cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiska
anses vara särskilt farliga ämnen, enligt REACH-förordningen. Särskilt farliga ämnen ska fasas ut ur kretsloppet
så att de inte finns i nyproducerade varor. Befintliga varor
som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper måste
hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i
miljön.
Även små mängder av dessa ämnen kan ha en betydande
miljöpåverkan och kan störa behandlingen av avfall och
avloppsvatten. Allt farligt avfall inklusive elavfall ska samlas in och behandlas på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att
styra mot en mindre användning av farligt avfall, för att
avgifta kretsloppet i ett längre perspektiv.
Detaljerade mål

Mål 1:1 Mängden hushållsavfall (matavfall, restavfall,
tidningar och förpackningar) ska minska med 10 procent från år 2015 till år 2021.
Mål 1:2 Andelen felsorterat farligt avfall, inklusive
elavfall, i restavfallet ska årligen under planperioden
(2019-2022) vara maximalt:
• villor: 0,3 procent
• flerfamiljshus: 0,3 procent
• sortergårdar: 0,5 procent
Övergripande mål 2: Lätt att göra rätt
Insamlingssystemen ska vara utformade så att de är självinstruerande, det vill säga att alla ska kunna göra rätt. Symbolspråket ska vara enkelt och entydigt. Information om
sortering ska vara lättbegriplig och lättillgänglig. Alla ska
ha kunskap och motivation att sortera rätt.
Med fler fraktioner som ska sorteras ut blir systemet mer
komplext. Att nå en miljöriktig hantering som är långsiktigt hållbar är därför viktig. Satsningar på fastighetsnära
insamling, FNI, och tillgång till en god service underlättar
detta.
Insamlingsplatser ska vara strategiskt placerade och de ska
se rena, fräscha och fina ut. Fastighetsnära insamling ska
prioriteras för att underlätta invånarens insats. Områden i
kommunen ska reserveras för den infrastruktur för avfallshantering som är nödvändig.
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Övergripande mål 3: Avfall som en resurs
Avfall ska tas omhand som en resurs genom att det avfall
som uppstår återvinns på bästa möjliga sätt genom rätt
behandling. Detta ger även en insikt i vilken nytta det
innebär att sortera, återanvända och återvinna avfall. Allt
matavfall ska gå till produktion av biogas och biogödsel. Avfall ska hanteras enligt avfallstrappan. Endast de
materialslag som inte får återvinnas ska deponeras, som
exempelvis asbest.

Kommunikation

Bolaget June Avfall & Miljö AB:s medarbetare ska vara
serviceinriktad med god kompetens i sortering och avfallshantering. Kommunikationen ska anpassas efter målgrupp och utformas så att den ger beteendeförändringar
som skapar miljönytta. Nyanlända och nyinflyttade ska
snabbt få tillräckligt med information för att kunna sortera rätt.
Detaljerade mål

Detaljerade mål
Mål 3:1 Minst 60 procent av avfallet från hushåll
förbereds för återanvändning eller materialåtervinns
(senast 2021).

Mål 2:1 Andel matavfall i restavfallet ska vara högst 12
viktsprocent i villahushåll med matavfallssortering.
I flerfamiljshus, som har tillgång till matavfallssortering, får matavfallet i restavfallet vara högst 20 viktsprocent. (2021)

Mål 3:2 Minst 80 procent av villahushållen deltar i
fastighetsnära insamling, FNI, i slutet av år 2018 i
Jönköping och i slutet av år 2019 i Mullsjö och Habo.

Mål 2:2 Andelen rätt sorterat avfall i restavfallet hos
villahushåll och flerfamiljshus ska vara minst 75 viktsprocent. (2021)
Andelen rättsorterat avfall i restavfallet på sortergårdar
ska vara minst 85 viktsprocent. (2021)

Mål 3:3 Andel textilier i restavfallet hos hushåll ska
år 2020 vara max 3 viktsprocent och på sortergårdar
max 5 viktsprocent.

Mål 2:3 Minst 90 procent av kommuninvånarna i bolagets verksamhetsområde ska vara nöjda med: bolagets avfallshantering, insamling av FNI, insamling av
farligt avfall, avlämning av grovavfall på sortergårdar
och avfallsinformation. (vid mättillfällen)

Mål 3:4 Max 0,5 viktsprocent av hushållsavfallet ska
deponeras. (2020)
Mål 3:5 Matavfallet ska uppfylla en renhetsgrad på
minst 95 procent (2020).
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Övergripande mål 4: Minska miljöpåverkan från
avfallsverksamhet
Klimatpåverkan till följd av hanteringen av avfall ska
minska så att avfallshanteringen ger upphov till så liten
klimatpåverkan som möjligt. Alla fordon ska vara klassade som miljöfordon och drivas på förnyelsebart bränsle.
Avfallshämtningen ska vara effektiv genom god ruttplanering.

4.4 Uppföljning
I beslutsunderlaget och samrådsmaterialet till avfallsplanen ingår en fördjupad målmatris som beskriver hur högt
ett visst mål prioriteras, ekonomiska behov, nyckeltal över
nuläget samt annan intressant information som kan vara
intressant för invånare och beslutsfattare i kommunerna
att ta del av. Detta för att tydliggöra vad som krävs för att
målen ska nås och för att åtgärderna ska bli genomförda.

Avfallsverksamheterna June Avfall & Miljö AB, Jönköping Energi AB samt avfallsanläggningen Miljöhantering
i Jönköping, som ägs av Jönköpings kommun, ska vara
miljöcertifierade.

Avfallsplanens mål ska följas upp årligen i början på varje
år. I uppföljningen ska riktningen för varje mål anges (positiv utveckling, ingen tydlig tendens, negativ utveckling)
och om det är uppnått eller inte. Ytterligare behov av åtgärder och förändringar i styrmedel ska anges om målen
inte bedöms vara nåbara i tid.

Detaljerade mål

Mål 4.1 Antal körda meter per tömt kärl ska minska
med 1,5 procent årligen, utgår från 2018 års nivåer.
Mål 4.2 Senast 2020 ska bolaget endast köpa in
transporter som drivs av det på marknaden miljömässigt bästa drivmedel som passar fordonets
användningsområde. Bolaget ska sträva efter att
använda fossilfria bränslen.
Mål 4.3 June Avfall & Miljö AB ska senast år 2022
vara miljöcertifierade.
Övergripande mål 5: Minska nedskräpning
Nedskräpning är när någon slänger eller lämnar föremål
av olika slag på marken eller i vattendrag som sjöar och
hav. En självklar vision är att kommunerna ska vara fria
från nedskräpning. Kommunerna ska arbeta strategiskt
med nedskräpningsfrågorna.
Detaljerade mål

Mål 5.1 Nedskräpningen ska minska med minst 5 procent årligen.
Mål 5.2 Medvetandegöra kommuninvånare att nedskräpning på land står för 80 procent av det som hamnar i våra hav och vilka effekter det får.

Uppföljning av statistik sker genom det som rapporterats in och redovisas i Avfall web om inget annat anges.
June Avfall & Miljö AB sammanställer all uppföljning av
avfallsplanen. Kommunerna ansvarar för att delge den
information som behövs för att June Avfall & Miljö AB
ska kunna genomföra uppföljningen. Resultat för skräpmätningar följs upp genom Håll Sverige Rent. Åtgärderna
följs upp årligen i samband med att målen följs upp. Rapportering sker till en arbetsgrupp med representanter från
June Avfall & Miljö AB och berörda förvaltningar i respektive kommun. Åtgärderna bedöms som genomförda,
delvis genomförda eller ej genomförda.
Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen, se bilaga
4 sidan 62, sker i samband med uppföljning av målen.
Miljökonsekvensbeskrivningen följs upp utifrån om någon av miljöaspekterna har föranlett betydande negativ
eller positiv miljöpåverkan.
Uppföljningen ska resultera i att kommunerna tydligt arbetar enligt de övergripande målen. Om uppföljningen resulterar i att en eller flera övergripande mål har en negativ
utveckling ska detta utredas vidare så att fler åtgärder kan
vidtas och att effektivare eller fler styrmedel används.

Mål 5.3 Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner ska
ha kontroll över vad nedskräpningen årligen kostar.
Mål 5.4 Minska nedskräpning med trädgårdsavfall i
Jönköpings kommun och Habo kommun.
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Målmatrisen har tagits fram för att förtydliga målen och koppla åtgärder och styrmedel till de mål som presenteras i
kapitel 4. En åtgärd kan påverka flera mål både övergripande och detaljerade. En övergripande indelning har gjorts av
åtgärderna utifrån målen. Information om styrmedel finns i kapitel 5.
Förklaring till målmatrisen:
Mål

Anges även i kapitel 4

Mätning

Hur mäter vi målet så att uppföljningen blir korrekt?

Åtgärder

Vilka åtgärder tror vi krävs för att vi ska nå målet.

Ansvarig

Kommunalt bolag, kommunal verksamhet eller annan aktör anges här. Ytterst är politisk organisation, som
nämnd eller styrelse, ansvarig för att tillföra de resurser som krävs.

Styrmedel

Om en åtgärd eller mål innebär att ett styrmedel används: Administrativt, Ekonomiskt, Informativt styrmedel.

Uppföljning

Med vilket intervall och när uppföljning ska ske.

Nuläge

Nyckeltal idag för målet (om det finns tillgängligt).

Målet innebär

Eventuellt ytterligare förtydligande kring mål och åtgärder.

Målmatris
Mål 1:1

Mängden hushållsavfall (matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar) ska minska med 10 procent från år
2015 till år 2021.

Mätning

Insamlad mängd hushållsavfall via säck och kärl samt återvinningsstationer för tidningar och förpackningar.
Restavfall från sortergårdar ingår ej.

Åtgärder

• Kommunerna ska öka andelen återanvänt material genom att tillvarata uttjänta produkter bättre och minska
avfallsmängderna. Exempelvis möbler, datorer, mobiler med mera.
• Visualisera avfallsmängderna för att informera om hur mycket avfall varje invånare producerar.
• Lyfta fram och inspirera kommunala verksamheter med arbetet för att minska avfallet.
• Lyfta fram goda exempel som arbetar med avfallsminimering, exempel off2off och Fritidsbanken.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt

Uppföljning

Årligen (trend), slutredovisning 2021

Nuläge

44 084 ton samlades in 2015

Målet innebär

Maximalt 39 676 ton ska samlas in 2021.
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Mål 1:2

Andelen felsorterat farligt avfall (FA), inklusive elavfall, i restavfallet ska årligen under planperioden (2019-2022)
vara maximalt:
• villor: 0,3 procent
• flerfamiljshus: 0,3 procent
• sortergårdar: 0,5 procent

Mätning

Plockanalys viktsprocent farligt avfall i restavfallet. Ska uppnås vid varje plockanalystillfälle under
planperioden.

Åtgärder

• Samarbeta med fastighetsbolag för att minska felsortering, främst genom kommunikationsinsatser.
• Samarbeta med flerfamiljshus för att öka insamlingsmängderna och insamlingsmöjligheterna av farligt avfall.
• Ta fram informationsbroschyr till flerfamiljshus för att öka insamlingen av farligt avfall.
• Utreda möjligheten att utveckla insamlingen av farligt avfall i bostadsområden med flerfamiljshus.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt

Uppföljning

Årligen

Nuläge

Plockanalys för Jönköping under våren 2017 visade ett resultat för villor 0,29 procent FA och 0,61 procent
på sortergården. Senaste plockanalysen i Jönköping på flerfamiljshus gjordes 2016 och där visade resultatet
0,34 procent FA i restavfallet.

Målet innebär

Plockanalys genomförs årligen i respektive kommun

Mål 2:1

Andel matavfall i restavfallet ska vara högst 12 viktsprocent i villahushåll med matavfallssortering. I flerfamiljshus och verksamheter, som har tillgång till matavfallssortering, får matavfallet i restavfallet vara högst 20
viktsprocent. (2021)

Mätning

Plockanalys viktsprocent felsorterat i restavfallet, villor och flerfamiljshus.

Åtgärder

• Kommunicera och återkoppla resultatet kring sortering och nyttan och vikten att sortera rätt.
• Erbjuda matavfallsinsamling för de som inte vill ha FNI och för flerfamiljshus.
• Kommunala verksamheter i Habo och Mullsjö ska erbjudas abonnemang för utsortering av matavfall.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt. Ekonomiskt (miljöstyrande taxor).

Uppföljning

Plockanalyser genomförs årligen i fraktionen för matavfall.

Nuläge

Senaste plockanalysen för Jönköping 2017 visade ett resultat av 13,85 procent matavfall i facket för restavfall
för villahushåll. Senaste plockanalysen som genomfördes i flerfamiljshushåll i Jönköpings kommun, 2016,
visade ett resultat på 23,6 procent matavfall i restavfallet.

Målet innebär

Åtgärden att erbjuda matavfallsinsamling gäller för Habo och Mullsjö. Även verksamheter kommer erbjudas
denna möjlighet. Jönköping har redan infört detta.
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Mål 2:2

Andelen rättsorterat avfall i restavfallet hos villahushåll och flerfamiljshushåll ska vara minst 75 viktsprocent.
(2021) Andelen rättsorterat avfall i restavfallet på sortergårdar ska vara minst 85 viktsprocent. (2021)

Mätning

Plockanalys viktsprocent rättsorterat i restavfallet hos villor och flerfamiljshus.

Åtgärder

• Löpande och återkommande återkoppling och information till invånarna i kommunen.
• Utbilda personalen om nyttan med sortering och ge tips om hur vi kommunicerar detta med våra kunder.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt

Uppföljning

Plockanalyser genomförs årligen.

Nuläge

Senaste plockanalysen i flerfamiljshushåll i Jönköping (2016) visade ett resultat på 42,5 procent rättsorterat
avfall i restavfallet, i villahushållen var resultatet på det som var rättsorterat 50,54 procent.

Målet innebär

Rättsorterat avfall i restavfallet utgörs av det avfall som blir över efter att förpackningar, tidningar och matavfall
(i de abonnemang detta ska sorteras ut) sorterats ut.

Mål 2:3

Minst 90 procent av kommuninvånarna i bolagets verksamhetsområde ska vara nöjda med: bolagets avfallshantering, insamling av FNI, insamling av farligt avfall, avlämning av grovavfall på sortergårdar och avfallsinformation. (vid mättillfällen)

Mätning

Kundenkät

Åtgärder

Detta mål utgörs inte av specifika åtgärder utan innebär att bolaget totalt sett håller en hög service i de områden som är bolagets ansvar.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Administrativt. Ekonomiskt. Informativt.

Uppföljning

Enkät skickas ut minst vartannat år utefter mall som passar de mätningar som görs i Avfall web.

Nuläge

2016 års enkät visade en nöjdhet på 91 procent i Jönköpings kommun. I 2017 års enkät i Habo kommun gav
ett resultat på en nöjdhet på cirka 80 procent, som gav minst en 4:a på en 5-gradig skala angående "sammanfattade omdöme om kommunens avfallshantering". 17 procent angav en 3:a vilket innebär att de varken
är nöjda eller missnöjda med kommunens avfallshantering.

Målet innebär

God service.
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Mål 3:1

Minst 60 procent av avfallet från hushåll förbereds för återanvändning eller materialåtervinns senast 2021.

Mätning

Enligt Länsstyrelsens mål i ”Hälsans miljömål åtgärdsprogram 2016-2020”.

Åtgärder

• Utveckla sortergårdarna (genom till exempel förnya skyltar) för att underlätta sortering och samtidigt
utveckla med fler fraktioner.
• Informationskampanjer och återkoppling till kunder.
• Öka möjligheterna att lämna mer till återanvändning.
• Erbjuda FNI till alla villahushåll.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt. Administrativt (infrastruktur). Ekonomiskt (miljöstyrande taxor).

Uppföljning

Årlig statistik av insamlat material. (Avfall web)

Nuläge

30 procent materialåtervinns och 19 procent går till biologisk återvinning enligt Avfall web för alla tre
kommuner under 2015.

Målet innebär

Målet kan vara tufft att nå med hänsyn till materialåtervinningsgraden idag. Mätbarheten på mängden
hushållsavfall som förbereds för återanvändning är i dagsläget oklart.

Mål 3:2

Minst 80 procent av villahushållen deltar i fastighetsnära insamling i slutet av år 2018 i Jönköping och i slutet
av år 2019 i Mullsjö och Habo.

Mätning

Procentuell anslutningsgrad till FNI av totala antalet villor i respektive kommun.

Åtgärder

• Informationskampanjer och återkoppling med nyttan att sortera förpackningar.
• Öka miljöstyrningen.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt. Ekonomiskt och/eller administrativt för att öka miljöstyrningen.

Uppföljning

Antal abonnemang

Nuläge

I Jönköping är anslutningsgraden 72 procent (2017)

Målet innebär

Alla villahushåll kommer att erbjudas FNI.
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Mål 3:3

Andel textilier i restavfallet hos hushåll ska år 2020 vara max 3 viktsprocent och på sortergårdar max 5 viktsprocent.

Mätning

Plockanalys viktsprocent textilier i restavfallet hos villor, flerfamiljshus och på sortergårdar.

Åtgärder

• Informationskampanjer som visar nyttan med textilinsamling.
• Utbildning av personal och ha tydliga rutiner och skyltning.
• Samarbeta med hjälporganisationer.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt.

Uppföljning

Årliga plockanalyser

Nuläge

Hushåll (Jönköpings kommun): 5 procent. Sortergårdar (Jönköpings kommun): 10 procent.

Målet innebär

Hushåll innebär både villor och flerfamiljshus.

Mål 3:4

Max 0,5 viktsprocent av hushållsavfallet ska gå till deponi. (2020)

Mätning

Mängd avfall till deponi.

Åtgärder

• Sortera ut isoleringsfraktionen vid behov.
• Förbättra kommunikation vid isoleringsfraktionen på sortergårdarna.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel
Uppföljning

Årlig statistik av insamlat material. (Avfall web)

Nuläge

1,22 procent. Detta är ett medelvärde för alla tre kommunerna enligt Avfall web.

Målet innebär

Mindre avfall deponeras och mer avfall kan nyttiggöras enligt avfallstrappan.
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Mål 3:5

Matavfallet ska uppfylla en renhetsgrad på minst 95 procent. (2020)

Mätning

JEBIO (Jönköping Energi Biogas AB) kvalitetskontroller och June Avfall och Miljö AB:s plockanalyser.

Åtgärder

• Undersöka tömningsintervallens påverkan på fyllnadsgrad i kärlen.
• Åtgärda problem att restavfallspåsar hamnar i sopbilens fack för matavfall vid tömning av kärl.
• Samarbeta med/informera fastighetsägare för att förbättra matavfallskvalitén i flerfamiljshus.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Informativt.

Uppföljning

Statistik från JEBIO, resultat från plockanalys och andra kontroller.

Nuläge

Plockanalys Råslätt (Jönköpings kommun) 97 procent 2017.

Målet innebär

Matavfallet ska vara rätt utsorterat och hanteras enligt rutiner.

Mål 4:1

Antal körda meter per tömt kärl ska minska med 1,5 procent årligen med utgång från 2018 års nivåer.

Mätning

Körd sträcka enligt GPS/antal tömda kärl och brunnar.

Åtgärder

• Antal gemensamma hämtställen ska öka på lämpliga platser.
• Effektiv hämtning av avfallet genom ruttplanering.
• Lättare för kund att hitta tömningsdagar (ex appen/hemsida) för att undvika överhopp som vi behöver köra
tillbaka till.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Administrativt (infrastruktur & upphandling). Informativt.

Uppföljning

Följs upp årligen vid bokslut.

Nuläge

Mätår räknas ut from 2018.

Målet innebär

Målet gäller samtliga kärl, containrar, slambrunnar/tankar som bolaget June Avfall & Miljö AB tömmer.
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Mål 4:2

Senast 2020 ska bolaget endast köpa in transporter och/eller fordon som drivs av det på marknaden miljömässigt bästa drivmedel som passar fordonets användningsområde. Bolaget ska sträva efter att använda
fossilfria bränslen.

Mätning

Omfattar alla fordon och transporter (exempelvis sopbilar, slambilar, personbilar, skåpbilar)

Åtgärder

• Endast upphandla fordon med fossilfria bränslen.
• Ställa krav på fossilfria bränslen på de tjänster som vi upphandlar externt.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Administrativt (upphandling).

Uppföljning

Årligen

Nuläge

Flera olika typer av drivmedel används.

Målet innebär

Utveckling pågår vilket innebär att drivmedel som inte finns idag kan vara aktuella i framtiden.

Mål 4:3

June Avfall & Miljö AB ska senast år 2022 vara miljöcertifierade.

Mätning

Om åtgärder genomförts eller ej och certifikat innehas.

Åtgärder

• Påbörja arbetet för certifiering år 2019.

Ansvarig

June Avfall & Miljö AB

Styrmedel

Administrativt (certifiering).

Uppföljning

Årlig statistik av insamlat material. (Avfall web)

Nuläge

Inget certifikat finns.

Målet innebär

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas eller miljöcertifiering enligt ISO 14001 (då det är dessa två system
som används i Jönköpings kommun idag).
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Mål 5:1

Nedskräpningen ska minska med minst 5 procent årligen.

Mätning

Skräpmätning i alla kommunerna sker på olika typer av platser. Skräpmätning följs upp för första
gången 2019.

Åtgärder

• Bolaget ska delta på skräpplockardagarna med egna aktiviteter.
• Fortsätta arbetet med att samla intressenter för att samverka kring nedskräpning i Jönköpings kommun
och Habo kommun.
• Identifiera var ansvaret för att driva och samordna arbetet med nedskräpning ligger i de olika kommunerna
samt driva samarbetet inom och mellan kommunerna.
• Kommunerna ska samverka med andra aktörer och utbyta erfarenheter med andra kommuner i nedskräpningsfrågor. Jönköping och Habo ska vara Håll Sverige Rent-kommuner.
• Kommunerna ska informera om nedskräpning via olika kanaler till medborgarna.
• Identifiera de mest nedskräpade platserna utifrån skräpmätningar och vidta förebyggande åtgärder som
exempelvis fler papperskorgar och information.

Ansvarig

Gata/park-avdelningarna har huvudansvaret för målet. Andra verksamheter/aktörer kan ha ansvar för delar
av åtgärderna.

Styrmedel

Informativt.

Uppföljning

Årligen från 2019.

Nuläge

Resultat av skräpmätningar finns tillgängligt på hsr.se. För 2016 var antalet skräp i Jönköpings kommun
6,36 st./10m² i de mätningar som genomfördes i kommunen.

Målet innebär

Minskad nedskräpning innebär att mindre skräp behöver plockas och att mindre mängd skräp sprids
i naturen.
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Mål 5:2

Medvetandegöra kommuninvånarna att nedskräpning på land står för 80 procent av det skräp som hamnar
i våra hav och vilka effekter det får.

Mätning

Enkätundersökning från Avfall Sverige eller SCB vartannat år. Resultat från skräpmätningar på olika platser.

Åtgärder

• Information om nedskräpning vid kommunernas största badplatser.
• Skräpmätning av nedskräpning på minst en strand i varje kommun.

Ansvarig

Gata/park-avdelningarna

Styrmedel

Informativt

Uppföljning

Årligen

Nuläge

I Jönköpings kommun genomfördes under 2017 även tilläggsfrågor enligt SCB-undersökningar. På
frågan "Händer det att du skräpar ner?" har 71 procent svarat "Nej, aldrig". På frågan "Upplever du att
nedskräpningen i din kommun är ett problem?" svarade 33 procent att de inte upplevde nedskräpningen
som ett problem vilket innebär att 63 procent anser att nedskräpning är ett problem (i hög grad eller viss
grad).
I enkät genomförd i Habo kommun svarade 56 procent "Stämmer inte alls" eller "Stämmer inte så bra"
på påståendet "Nedskräpningen är ett problem i Habo kommun". Det innebär att de allra flesta inte ser
nedskräpning som ett problem.

Målet innebär

Information vid minst en badplats i varje kommun. Skräpmätning på Vätterstranden i Habo- och Jönköpings
kommun samt på en strand i Mullsjö kommn.

Mål 5:3

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner ska ha kontroll över vad nedskräpningen årligen kostar.

Mätning

Uppföljning kommunvis av kostnader årligen med start 2020.

Åtgärder

• Gata/park-avdelningarna ska mäta hur mycket tid som läggs på skräpplockning och kostnadsberäkna
nerlagd tid med början av 2019. Mätsätten kan vara olika från kommun till kommun, men ska kunna följas upp
årligen under hela avfallsplanens period.

Ansvarig

Gata/park-avdelningarna

Styrmedel

Administrativt

Uppföljning

Från 2020 och framåt

Nuläge

Uppskattning/mätning sker på olika sätt. Budgeterat.

Målet innebär

Att effektivisera nedskräpningsarbetet och informera kommuninvånarna.
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Mål 5:4

Minska nedskräpning av trädgårdsavfall i Jönköpings kommun och Habo kommun.

Mätning

Mätmetod för mängden trädgårdsavfall som klassas som nedskräpning saknas i dagsläget.

Åtgärder

• Genomföra kommunikationsinsatser enligt plan som tas fram hösten 2017 för Jönköpings kommun.

Ansvarig

Miljö- och hälsoskyddskontoret och TK gata/park.

Styrmedel

Informativt

Uppföljning

Uppföljning genomförs 2019.

Nuläge

Nedskräpning av trädgårdsavfall förekommer på flera platser, men mängd mäts ej.

Målet innebär

Satsningen omfattar Jönköpings kommun och Habo kommun.
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Bilaga 2

Avfallsanläggningar
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I denna bilaga presenteras anläggningar som är av betydelse för att förebygga och hantera avfall, nedan kallad avfallsanläggningar, inom kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Habo kommun har inte tillsynsansvar på någon anläggning inom kommunen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar på samtliga anläggningar.
Avfallsanläggningar som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över 2018:
Avfallsanläggningens namn

Namn på verksamheten som driver
anläggningen

Tillståndsplikt
(A, B eller C)

Miljöhantering i Jönköping

Jönköpings kommun

A

Skandinaviska Oljecentralen AB

Stena Recycling AB

B

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB

B

SUEZ Recycling AB, Jönköping

SUEZ Recycling AB

B

JRAB JR-Företagen AB

JRAB JR-Företagen AB

B

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB

B

Byggavfallstippen, L Bråared

Mullsjö Energi & Miljö AB

B

Sibbabo avfallsanläggning

Habo kommun

B

Klämmestorp

Jönköpings kommun

B

Kraftvärmeverket Torsvik: KVV1 (avfall) och KVV2 (flis)

Jönköping Energi AB

A

Avfallsdeponi Flahult 21:1

Jönköpings kommun

B

Norra Boarps avfallsanläggning

Jönköpings kommun

B

Ragn-Sells AB, Torsvik

Ragn-Sells AB

B

Skrotfrag i Jönköping AB

Skrotfrag AB

B

Sortergård Habo

June Avfall & Miljö AB

B

Biogasanläggningen Simsholmen

Jönköping Energi Biogas AB

B

Förbehandlingsanläggning Torsvik

Jönköping Energi Biogas AB

B

Långhult Biogas AB

Långhult Biogas AB

B

Recyctec AB

Recyctec AB

A

Sortergård Jönköping

June Avfall & Miljö AB

B
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Avfallsanläggningar som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköping har tillsynsansvar över 2018:
Avfallsanläggningens namn

Namn på verksamheten som driver
anläggningen

Tillståndsplikt
(A, B eller C)

Jönköpings Bildemontering AB

Jönköpings Bildemontering AB

C

Källs Begagnade Bil & Delar

Källs Begagnade Bil & Delar

C

Granaths Bildelar i Jönköping

Granaths Bildelar i Jönköping AB

C

Skanska Asfalt & Betong AB

Skanska Asfalt & Betong AB

C

Jönköping energinät AB

Jönköpings Energinät AB

C

Jönköpings Stål & Metall AB

Jönköpings Stål & Metall AB

C

Elektroteam Elteknik AB

Jönköpings Antenn och Media AB

C

Tekniska kontoret - Produktion

Tekniska nämnden

C

JGR Holding AB

JGR Holding AB

C

Jönköping Energinät AB

Jönköping Energinät AB

C

Klings Åkeri AB

Klings Åkeri AB

C

Sortergård Bankeryd

June Avfall & Miljö AB

B

Sortergård Gränna

June Avfall & Miljö AB

B

Sortergård Torsvik

June Avfall & Miljö AB

B

Sortergård Huskvarna

June Avfall & Miljö AB

B

Sortergård Kaxholmen

June Avfall & Miljö AB

B

Sortergård Visingsö

June Avfall & Miljö AB

B

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB

C

Retur

Socialförvaltningen

C

Normans i Jönköping AB

Normans i Jönköping AB

C

Enthavs Schakt & Entreprenad AB

Enthavs Schakt & Entreprenad AB

C
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Avfallsanläggningens namn

Namn på verksamheten som driver
anläggningen

Tillståndsplikt
(A, B eller C)

Tabergs Bilskrot AB

Tabergs Bilskrot AB

C

Tekniska kontoret - Produktion

Tekniska nämnden

C

Tekniska kontoret - Produktion

Tekniska nämnden

C

Dataserv AB

Dataserv AB

C

EOS

Socialförvaltningen

C

Jönköping Energinät AB

Jönköping Energinät AB

C

Elektriska Laddningsstationen

Elektriska laddningsstationen i Jönköping
AB

C

Mellanlager farligt avfall från sortergårdar

June Avfall & Miljö AB

B

Tekniska kontoret - VA

Tekniska nämnden

C

Ljungdahl, Johan

Johan Ljungdahl

C

Jönköpings Last & Mark AB

Jönköpings Last & Mark AB

C

Skadeteknik Örebro AB

Skadeteknik Örebro AB

C

Bostads AB Vätterhem

Bostads AB Vätterhem

C

Bostads AB Vätterhem

Bostads AB Vätterhem

C

Sortergård Tenhult

June Avfall & Miljö AB

C

Tekniska kontoret - Produktion

Tekniska nämnden

C

Strand Markentreprenad

Strandberg & Andersson AB

C

MACCMEEC Sweden AB

MACCMEEC Sweden AB

C

Onninen AB

Onninen AB

C

Holst Entreprenad AB

Holst Entreprenad AB

C

Skanska Sverige

Skanska Sverige

C

JRAB, JR-Företagen AB

JRAB, JR-Företagen AB

C

Jönköpings Last & Mark AB

Jönköpings Last & Mark AB

C
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Avfallsanläggningens namn

Namn på verksamheten som driver
anläggningen

Tillståndsplikt
(A, B eller C)

Transportaktiebolaget AB i Jönköping

Transportaktiebolaget AB i Jönköping

C

Biltema

Biltema Sweden AB

C

Normans AB

Normans AB

C

Tekniska kontoret - VA

Tekniska nämnden

C

TRANSAB

Transportaktiebolaget AB I Jönköping

C

Drive Demolering Riv Entreprenad AB

Drive Demolering Riv Entreprenad AB

C

Jönköping Energi AB

Jönköping Energi AB

C

Hakarps Maskinstation AB

Hakarps Maskinstation AB

C

NCC Roads AB

NCC Roads AB

C

Återvinningen

Socialförvaltningen

C

G Tropp Hiss & El AB

G Tropp Hiss & El AB

C

Tenhults Försäljnings AB

Tenhults Försäljnings AB

C

Hakarps Maskinstation AB

Hakarps Maskinstation AB

C

Sortergård Bottnaryd

June Avfall & Miljö AB

C

Avfallsanläggningar som Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner har tillsynsansvar över 2018:
Avfallsanläggningens namn

Namn på verksamheten som driver
anläggningen

Tillståndsplikt
(A, B eller C)

BEGES Container Service AB

BEGES Container Service AB

C

Mullsjö Åkeri AB

Mullsjö Åkeri AB

C

Sortergård Mullsjö

June Avfall & Miljö AB

C
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Bilaga 3

Nedlagda
deponier
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Inventering och klassning av förorenade områden genomförs enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod (Metodik för
Inventering av Förorenade Områden). I vissa fall har enklare metoder använts utifrån ett relativt bristfälligt underlag
där metoden inte är gjord enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod. Deponierna i den förenklade metoden delades emellertid in i riskklasser betecknade 1-4 med liknande betydelse som MIFO-standarden. Enligt bedömningen klassades
deponierna i riskklass 4 (låg risk), riskklass 3 (måttligt risk), riskklass 2 (stor risk) och riskklass 1 (mycket stor risk).
Nedlagda deponier inom Habo kommun
Deponins namn

Plats (fastighetsbeteckning)

Verksamhetsutövare

Risk för
olägenheter enligt
MIFO

Risk för
olägenheter enligt
annan
metod

Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit
verksamhetsutövare

Baskarp

Baskarp Sibbatorp
1:36

Habo kommun

3

Övertäckt

Furusjö-Lindhult

Furusjö 2:2

Habo kommun

2

Övertäckt. MIFO fas 2
undersökning pågår.

Västerkärr

Västerkärr 1:1

Annan

3

Övertäckt. Inga krav på ytterligare
åtgärder.

Brandstorp
Torkelsryd

Brandstorp
Torkelsryd 1:1

Annan

3

Övertäckt

Habo-Tubbered

Bränninge 3:20

Annan

2

Övertäckt

Habo deponi,
Sibbabo

Sibbabo 1:6

Habo kommun

Verksamhet avslutad 2008.
Planeras att sluttäckas inom
närmsta åren.

Habo sortergård ligger på en gammal deponi som
snart kommer att sluttäckas.

56

Avfallsplan 2019-2022

Nedlagda deponier inom Mullsjö kommun
Deponins namn

Plats (fastighetsbeteckning)

Verksamhetsutövare

Risk för
olägenheter enligt
MIFO

Risk för
olägenheter enligt
annan
metod

Havstenshult 1:49

Mullsjö kommun

2

2

Återställning genomförd, nuvarande
verksamhet - Svenska brukshundsklubben

Gyljeryd 1:32

Mullsjö kommun

2

2

Krav om MIFO fas 2
undersökning planeras.

Västerkärr

Mullsjö kommun

4

Nuvarande verksamhet – skogsmark

Prästbolet 4:1,
Kylle 1:1

Mullsjö kommun

2

Krav om MIFO fas 2 planeras för
Kylle 1:1. Prästbolet är endast
identifierad.

Vimla

Annan

-

Platsen avjämnad

Lilla Bråared 1:4

Mullsjö kommun

Gunnarsbo 1:3

Annan

Hallaströmmen
3:2

Annan

Kylle 3:1

Annan

Vimla 7:2
Vimla 1:57
Vimla 1:56
Vimla 1:58
Vimla 1:59

Annan

Granbäck 1:2

Annan

Kylle 1:1

Annan

Kylle 1:129
Kylle 1:179
Kylle 1:198

Annan

Prästbolet 6:1

Annan

Ersered 1:13

Annan

Sörarp 1:6

Annan

Prästbolet 4:14

Mullsjö kommun

Nykyrka-Ruder
1:2

Annan

3

3

Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit
verksamhetsutövare

MIFO fas 1 genomförd

3

2

Identifiering genomförd
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Nedlagda deponier inom Jönköpings kommun
Deponins namn

Plats (fastighetsbeteckning)

Verksamhetsutövare

Risk för
olägenheter enligt
MIFO

Risk för
olägenheter enligt
annan
metod

Norra Unnarydstippen

Unnaryds Stom
2:14

Gamla Nissastigen

Jönköpings
kommun

3 (2015)

4

Kontrollprogram planeras

Unnaryds Storgård
5:1

Jönköpings
kommun

4 (2015)

4

Ingen åtgärd

Angerdhestra tipp

Munkabo 1:3

Annan

Bondstorpsvägen
Månsarp

Renstorp 1:3

Jönköpings
kommun

4 (2015)

4

Ingen åtgärd

Kortgölen,
Månsarp

Renstorp 1:3

Jönköpings
kommun

3 (2015)

4

Kontrollprogram planeras

Boerydstippen

Boeryd 1:20

Annan

Tabergstippen

Boeryd 1:3

Jönköpings
kommun

Flahultsmossen

Flathult 13:1

Annan

Ödestugu

Ödestugu 7:1,2

Jönköpings
kommun

3 (2015)

3

Kontrollprogram planeras

Spexeryd

Norrhaga 1:1

Jönköpings
kommun

4 (2015)

4

Ingen åtgärd

Moliden Barnarp

Hyltena 1:11

Saknas

3 (2015)

4

Hult, hultatippen

Rogberga-Hult 5:3

Jönköpings
kommun

Månsabo, Tenhult
brännugn

Ubbarp 1:29

Jönköpings
kommun

Deponeringsplats
för gjuterisand

4

2
3

3

Kontrollprogram planeras

4

2

Verksamhet avslutat 2008-12-31.
Sluttäckning påbörjad 2015 och
kommer pågå under lång tid framöver.

3

3

MIFO fas 2 undersökning planeras

3

3

Annan

Läsäng 1:12

Jönköpings
kommun

Torsvik (Klockarehemmet)

Barnarp 1:12

Annan

Torsvik

Barnarps-Kråkebo
1:6, Hyltena 1:21

Jönköpings
kommun

Läsäng

Vidtagna och planerade åtgärder
där kommunen varit verksamhetsutövare

Kontrollprogram planeras

Verksamhet påbörjad 2001 och
avslutad 2005. Deponin är sluttäckt
2008 och har godkänts av länsstyrelsen. Kontrollprogram har pågått fram
till hösten 2016. Oklart om kontrollprogrammet kommer att fortsätta.
Beslut från Länsstyrelsen väntas.
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Deponins namn

Plats (fastighetsbeteckning)

Verksamhetsutövare

Norrahammar
brännugn

Flahult 21:1

Jönköpings
kommun

Risk för
olägenheter enligt
MIFO

Risk för
olägenheter enligt
annan
metod

2

2

Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit
verksamhetsutövare

Kontrollprogram sedan 2010.
Sluttäckningsplan är godkänd av
Länsstyrelsen 2010-11-22. Viss
återställning är utförd och fortsätter
successivt under de närmaste åren.
Östra delen av deponin är en nedlagd kommunal avfallsdeponi som
inte har omfattats av ovan nämnda
sluttäckning. Kontrollprogram pågår
och den kommer troligen bli aktuell
för täckning.

Tenhult

Mjälaryd 3:198

Jönköpings
kommun

2

4

Undersökt enligt MIFO fas 2 inför
exploatering

Rydatippen

Ryd 6:1

Jönköpings
kommun

2

4

MIFO fas 2 planeras

Bottnarydstippen

Bottnaryds prästgård 1:1

Jönköpings
kommun

3

4

Kontrollprogram planeras

Bårarp, Hovslätt

Hovslätt 2:1

Jönköpings
kommun

3

2

Kontrollprogram planeras

Pajabgropen
Klämmestorp

Klämmestorp 1:27

Jönköpings
kommun

3

2

Klämmestorp grop
för kemikalieavfall

Klämmestorp 1:27

Jönköpings
kommun

3

2

Kontrollprogram planeras

Sjövik

Sjövik 1:2,
Bankeryd

Jönköpings
kommun

4

2

Ingen åtgärd

Bankeryd

Backen Västergård
1:1 mfl

Jönköpings
kommun

2

2

MIFO fas 2 planeras

Öggestorp

Öggestorp 1:1

Jönköpings
kommun

4

Vid inventering under 2016 hittades
ingen deponi.

Rogberga

Riddersberg 1:5

Annan

4

Kniphammaren

Kniphammaren

Saknas

1

Hällstorp

Hällstorp 1:18
Spånhult 1:5

Annan

3
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Kontrollprogram sedan 1984
MIFO-inventeras på nytt under 2017.
Uppdatering av Swecos tidigare
MIFO-inventering.

Har kontrollprogram. Deponin
åtgärdades under åren 2000-2001
och är nu slutbehandlad.
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Deponins namn

Plats (fastighetsbeteckning)

Verksamhetsutövare

Risk för
olägenheter enligt
MIFO

Risk för
olägenheter enligt
annan
metod

Ljungarum Västra

Ljungarum 2:4

Ljungarum Östra

Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit
verksamhetsutövare

Jönköpings
kommun

3

3

Kontrollprogram planeras

Ljungarum 2:4,
eventuellt 2:3

Jönköpings
kommun

3

2

Undersökt enligt MIFO fas 2 under
2014/2015 (rapport 2016). Fortsatt
i riskklass 3 efter undersökningen.
Riskklassen baseras främst på att
odling skett på deponin. Idag är
arrendatorn informerad och ingen
odling sker på platsen. Planer finns
på att hägna in deponin med staket
eller med plantering för att få ett
mer beständigt skydd mot odlingen. Området är intressant som ett
framtida exploateringsområde.

Haga

Råslätt Haga 3:1
inklusive Gräshagen och Jordbron

Jönköpings
kommun

2

2 (1997)

Kontrollprogram med avseende på
eventuell spridning av förorening
till Tabergsån pågår sedan hösten
2016.

Munksjön

Munksjön

Annan

Framnäs, södra
delen av Kålgårdsområdet

Kålgårdsområdet

Jönköpings
kommun

2

2

Kontrollprogram planeras med avseende på spridning i grundvatten
samt deponigas.

Huskvarna

Huskvarna
4:1, 4:12, 4:14

Jönköpings
kommun

2

2

Undersökning har utförts på Vapenvallen och Sotarevallen under
2014/2015. Sedan våren 2017
har områden längs Huskvarnaån
undersökts i ett kontrollprogram
som främst har syftet att kontrollera
eventuell spridning till Huskvarnaån.

2

Gråbo 1:1-3

Hakarp

Jöransberg 1:309

Jönköpings
kommun

3

3

Kontrollprogram upprättas

Hakarp

Jöransberg 1:309

Jönköpings
kommun

4 (2016)

4

Ingen åtgärd

Slamtippen Carlsfors

Jöransberg 1:8

Annan

3 (2016)

2

Preliminär riskklass. Miljö- och
hälsoskyddskontoret har ej
bekräftat.

Carlfors bruk

Carlsfors 3:2

Annan

3 (2016)

2

Preliminär riskklass. Miljö- och
hälsoskyddskontoret har ej
bekräftat.

Före detta Ebbes
bruk

Ebbes 13

Annan

4

Ej kommunal tipp. Detta har dokumenterats och bekräftats även av
Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Jönköpings kommun utför alltså
ingen ytterligare inventering.
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Deponins namn

Plats (fastighetsbeteckning)

Verksamhetsutövare

Risk för
olägenheter enligt
MIFO

Risk för
olägenheter enligt
annan
metod

Brunnstorp

Brunnstorp 3:13

Annan

Lekeryd

Lekeryd 1:1

Svarttorp

Jönköpings
kommun

2

4

Svarttorp 5:5,2

Jönköpings
kommun

3 (2016)

4

Lertaget Ö Vistadal

Lyckås 2:1

Jönköpings
kommun

2 (2016)

4

MIFO fas 2 planeras.

Målskog Bankeryd

Målskog 10:1

Jönköpings
kommun

3

4

Kontrollprogram planeras.

Järsnäs

Järsnäs 5:1,2

Jönköpings
kommun

4

Ingen deponi har hittats.

Gränna

Jorstorp 4:3

Jönköpings
kommun

3

4

Kontrollprogram planeras.

Gränna

Jorstorp 4:2, Norra
Boarp 1:5

Jönköpings
kommun

3

4

Deponin Norra Boarp har gått
igenom en sluttäckningsprocess.
Sluttäckningen har inte bedömts
tillräcklig enligt Länsstyrelsen och en
undersökning gjordes av sluttäckning 2015. Ytterligare täckning
kommer att krävas. Kontrollprogram
pågår med avseende på grundvatten.

Gränna Galgen

Galgen

Jönköpings
kommun

3

4

Kontrollprogram planeras.

Visingsö

Visingsborg 3:1

Jönköpings
kommun

4

4

Ingen ytterligare åtgärd.

Visingsö

Visingsö prästgård

Jönköpings
kommun

4

4

Ingen ytterligare åtgärd.

Örserum

Örserum 5:17

Jönköpings
kommun

3

2

Undersökt enligt MIFO fas 2 under
2014/2015 (rapport 2016). Har efter
undersökningen riskklassats som
riskklass 3. Ingen åtgärd eller vidare
undersökning planeras.

Klosters fabriker
AB, Attarpsanläggningen

Annan

4
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Inledning
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken gäller generellt att planer
som upprättas av myndigheter och krävs i lag eller annan
författning ska miljöbedömas om planens genomförande
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning är utförd med utgångspunkt från Naturvårdsverkets bedömning av den nationella avfallsplanen (bilaga
till ”Från avfallshantering till resurshushållning” som är
Sveriges avfallsplan 2012-2017) där stora delar är direkt
refererat om det bedöms gälla även för Jönköping, Habo
och Mullsjö kommuner.
Miljöpåverkan av betydelse för Habo, Mullsjö och Jönköping redovisas, däremot inte miljöpåverkan från enskilda
anläggningar eller för enskilda kommuner eller invånare.
Miljöproblem kopplat till avfall och avfallshantering
Ökande avfallsmängder och outnyttjade resurser
i avfallet

För varje år ökar avfallsmängderna per hushåll och resurserna i avfallet tas inte alltid tillvara på ett optimalt sätt.
Exempelvis skulle återanvändningen av olika produkter
kunna öka. Med ännu bättre sorterade fraktioner skulle
mindre spill- och kassationer fås i återvinningsprocesserna.
Producentansvaret för förpackningar ställer krav på att
produkterna ska utformas så att volym och vikt begränsas
och att de ska vara återanvändbara och återvinningsbara.
I vilken grad detta har uppnåtts är dock oklart. För produkter som inte omfattas av producentansvar finns inget
krav på att de ska utformas för att underlätta materialåtervinning. För avfall som inte omfattas av producentansvar
saknas till stor del system för insamling till materialåtervinning. Det gäller till exempel möbler och leksaker. Ett
problem som är nära kopplat till ökande avfallsmängder
och brister i insamlingen är nedskräpning.
Skadliga ämnen

I avfallshanteringen förekommer en stor mängd miljöoch hälsoskadliga ämnen. Ämnena hanteras dels separat
som farligt avfall, dels som föroreningar i annat avfall.
Trots långtgående reningsåtgärder sker utsläpp och spridning av farliga ämnen via rökgaser från förbränning av
avfall och via lakvatten från deponering. Också vid olyckshändelser, brand samt olaglig dumpning eller annan felaktig hantering av avfall sprids farliga ämnen. De kan också
spridas om de ingår i avfall för materialåtervinning.

Växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från avfall och avfallshantering
är betydande. De sker inte enbart från dagens avfall och
avfallshantering utan växthusgaser avgår också från nedlagda deponier. Utsläppen behöver minskas både genom
förebyggande av avfall, det vill säga genom åtgärder som
hindrar att avfall uppkommer, och genom åtgärder i hanteringen av det avfall som uppstår.
Om man slår ihop både påverkan uppströms (vid produktion) och påverkan under avfallsfasen kan man se att de
avfallsströmmar som ger upphov till allra störst klimatpåverkan återfinns i hushållsavfallet. Räknat per ton avfall
ger elavfall upphov till den största klimatpåverkan och den
näst största ger textilavfall upphov till. Även blandat avfall
från byggsektorn har mycket stor klimatpåverkan om man
slår ihop både påverkan uppströms och påverkan under
avfallsfasen.
När det gäller avfallsanläggningarna så bidrar dessa också till utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom utsläpp
från avfallsförbränningsprocesser, gasbildning i deponier
och vid biologisk behandling genom kompostering och
rötning. Växthusgaser avgår också under tiden avfallet lagras inför behandlingen. Transporter av avfall bidrar också
till utsläpp av växthusgaser.
Förorening av mark, grund- och ytvatten

Utsläppen från deponier har minskat, både beroende på
minskad deponering och på högre miljöskyddskrav på
deponierna. Gamla, nedlagda deponier utgör risk för förorening av mark, grund- och ytvatten men även för gasutveckling. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa
äldre deponier är generellt sämre än vid de deponier som
är i drift idag.
Relevanta avfalls- och miljökvalitetsmål
I artikel 11 i ramdirektivet om avfall anges mål för avfallshanteringen. Ett mål som är relevant för avfallsplanen är
”Senast år 2020 ska återanvändning och materialåtervinning av avfall från hushåll omfattande papper, metall,
plast och glas öka till totalt minst 50 viktprocent.”
På nationell nivå finns miljökvalitetsmål meddelade av
riksdagen. Det mål som främst berör avfallshantering
är god bebyggd miljö. Andra viktiga miljökvalitetsmål
är giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan och frisk luft.
Miljökvalitetsmålen följs upp genom indikatorer. För god
bebyggd miljö som berör avfallshantering är indikatorerna för hushållsavfall (insamlade och behandlade mängder)
samt återvinning av förpackningar av glas, metall, papper
och plast.
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Avfallsplanens betydelse för uppfyllande av
andra relevanta mål
Avfallsplanens intention är att minska hushållsavfallsmängderna och öka materialåtervinningen. Genom åtgärder som att exempelvis erbjuda fastighetsnära insamling
av förpackningar förväntas mängden förpackningar till
återvinning öka.

Betydande miljöpåverkan

Även planer och program som huvudsakligen har en
positiv miljöpåverkan, så som avfallsplaner, kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med
avseende på vissa miljöaspekter.
I tabellen nedan visas en sammanställning över vilka
miljöaspekter som bedöms kunna komma att påverkas
på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen ur ett regionalt perspektiv.

Det kan dock konstateras att trots att det pågår ett arbete
för att begränsa avfallsmängderna visar trenden att avfallsmängderna ökar. Det krävs därmed ett intensifierande
arbete med ytterligare satsningar för att minska avfallsmängderna. Förhoppningsvis är avfallsplanens åtgärder
tillräckliga för att minimera avfallsmängden, men svårigheten är att kommunerna inte direkt kan styra över mängderna hushållsavfall utan arbetar indirekt genom styrmedel som exempelvis kommunikation.

Påverkan på de olika aspekterna kan vara antingen positiv eller negativ eller både positiv och negativ. Positiv
miljöpåverkan markeras med + och grön färg, negativ
med – och röd färg och om miljöpåverkan kan vara
både positiv och negativ markeras detta med ± och
gul färg.

För miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö", "Begränsad klimatpåverkan" och "Frisk luft" är det sannolikt att avfallsplanen innebär en positiv miljöpåverkan. Genom att införa åtgärder som innebär mindre farligt avfall i restavfallet
kommer mer farligt avfall omhändertas korrekt. Att arbeta med att minska avfallsverksamhetens miljöpåverkan
innebär positiv påverkan på begränsad klimatpåverkan
och frisk luft då förbrukning av råvaror och energi minskar, samt att välja drivmedel som ger låg negativ miljöpåverkan.

Aspekt

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

Inte betydande
miljöpåverkan

X

Befolkning och
människors hälsa

+

Mark

X

Vatten

X

Luft och klimatfaktorer

±

Materiella tillgångar

+

Landskap
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Miljöaspekter som kan komma att påverkas
på ett betydande sätt vid genomförandet
av planen

Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av planen

Befolkning och människors hälsa

Biologisk mångfald, växt och djurliv

Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv betydelse för
resurshushållningen samt människors hälsa och miljön i
de tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför
nationsgränsen.
Korrekt hantering av farligt avfall minskar spridning av
giftiga ämnen i naturen. Ökad insamlingsmöjlighet och
kunskap hos invånarna förväntas medföra en minskning
av felaktig hantering.
Luft och klimatfaktorer

Vid genomförandet av planen kan såväl positiva som negativa effekter förväntas uppstå genom minskade respektive ökade utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.
Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av
avfall kommer sannolikt att medföra minskade utsläpp av
växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.
Införandet av Fastighetsnära insamling, FNI, innebär
att rutter behöver planeras om och nya sopbilar köpas in.
Vid inköp av nya sopbilar finns möjlighet att ställa ökade
miljökrav, vilket leder till att kommunerna minskar bränsleförbrukningens miljöpåverkan. Införandet av FNI kan
innebära ökad transport eftersom både FNI-bil och vanlig
sopbil ska köras i de områden där olika sorteringssystem
används.
Materiella tillgångar

Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva
effekter när det gäller materiella tillgångar; Minskad resursförbrukning till följd av förebyggande av avfall och
ökad återanvändning kan förväntas.

Det bedöms inte vara sannolikt att genomförandet av planen medför en betydande positiv eller negativ påverkan på
biologisk mångfald, växt- eller djurliv. Det kan däremot
förväntas viss lokal och regional positiv påverkan på växtoch djurlivet genom att planen anger mål och åtgärder för
att minska nedskräpning.
Mark

Viss lokal och regional positiv påverkan kan förväntas ske
då förorening av mark minskar om nedskräpning av avfall
i naturen minskar.
Vatten

Viss lokal och regional positiv påverkan förväntas ske då
föroreningar i vatten kan minska om nedskräpning av avfall i naturen minskar. Minskning av mikroplaster till Vättern förväntas ske till följd av minskad nedskräpning men
är oklart om detta är betydande eller inte då det inte finns
några uppgifter om hur mycket nedskräpningen bidrar
med mikroplaster.
Landskap

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på
landskapet eller landskapsbilden. Avfallsplanen behandlar
inte lokalisering av nya avfallsanläggningar, varför eventuell påverkan på landskapsbilden kommer att bli frågor
i kommande tillståndsprövningar av verksamheter samt i
fysisk planering och avfallsplanering på kommunal nivå.
Bebyggelse

Det bedöms inte uppstå någon betydande miljöpåverkan
på bebyggelse till följd av genomförandet av planen. Det
kan uppstå viss negativ miljöpåverkan på lokal nivå, exempelvis vid lokalisering av nya miljöhus, plats för FNI-kärl
för villor, underjordsbehållare, sortergårdar eller andra
utrymmen och anläggningar som behövs för att förbättra
insamlingen och öka återvinningen i enlighet med planen.
Den närmare utformningen kommer dock att hanteras i
den fysiska planeringen samt avfallsplaneringen på kommunal nivå.

66

Avfallsplan 2019-2022

Forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv

Det bedöms inte uppstå betydande miljöpåverkan på
kulturmiljövärden till följd av genomförandet av planen.
Avfallsplanen behandlar inte lokalisering av nya avfallsanläggningar, varför eventuell påverkan på forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv kommer att bli frågor i
kommande tillståndsprövningar av verksamheter samt i
fysisk planering och avfallsplanering på kommunal nivå.
Förslag till åtgärder
Vid framtagandet av denna miljöbedömning av avfallsplanen har det inte identifierats någon sådan betydande
negativ miljöpåverkan som föranleder särskilda åtgärder
för att hindra eller motverka miljöpåverkan vid genomförandet av avfallsplanen.
Andra aspekter som kan ha betydelse för miljön
Förstärkt organisation och samverkan

Att Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bildat ett
bolag förstärker avfallsorganisationen och hanteringen
i Habo och Mullsjö. Samverkan med andra kommuner,
kommunala bolag och kommunala förbund kan innebära
en ökad kvalité på miljöarbetet där idéer tas tillvara för att
utveckla organisationerna.
En gemensam avfallsplan för Habo, Jönköping och Mullsjö är en förutsättning för att bolaget June Avfall & Miljö
AB ska få en bra start på sin gemensamma verksamhet och
arbeta i en positiv riktning för människa och miljö.
Uppföljning
Uppföljning av mål, åtgärder och miljökonsekvensbeskrivning kommer att ske årligen enligt beskrivning i
kapitel 4.4.
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Samrådsförfarande
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Samrådsförfarande
I detta kapitel kommer en sammanfattning av samrådet att läggas till efter att det har genomförts.
Innan samrådet har renhållningsordningen (omfattande avfallsplan och föreskrifter) gått på en "intern remiss" inom kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. De representanter som deltagit i arbetet med avfallsplanen enligt kapitel 1.5 har fått möjlighet att lämna synpunkter innan avfallsplanen skickats ut på extern remiss till bland annat nämnder inom kommunerna, kommunala bolag, bostadsbolag och vissa föreningar. Det har även funnits möjlighet för kommuninvånarna att lämna synpunkter.
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Sammanställning
till Länsstyrelsen
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Uppgifter som ska lämnas till Länsstyrelsens sammanställning
Dessa uppgifter kommer att redovisas till Länsstyrelsen när avfallsplanen är antagen.
Enligt § 19 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, NFS 2017:2
ska kommunen lämna följande uppgifter om innehållet i den kommunala avfallsplanen till Länsstyrelsen.
1. Datum för antagande av planen
2. En sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel enligt § 3-6
3. Resultatet av uppföljningen av föregående plan enligt § 14
4. Uppgifter om nedlagda deponier
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Hållbart
omhändertagande
Denna avfallsplan vill bidra till ett resurseffektivt samhälle genom att
förebygga att avfall uppstår och omhänderta avfall som en resurs.
Avfallsplanen handlar framförallt om vad vi vill uppnå och vilka förändringar vi vill genomföra inom avfallsområdet i Jönköping, Habo och
Mullsjö kommuner. En avfallsplan för alla som bor eller verkar i dessa
tre kommuner.
De övergripande målen anger en långsiktig riktning där fokus är att
minska avfallsmängden, utveckla och underlätta sortering av avfall
och minska avfallshanteringens miljöpåverkan. Avfallet som uppstår
ska hanteras på ett miljöriktigt sätt. Det innebär att avfallet ska hanteras rätt från början där det uppstår, att avfallet tas omhand och sorteras ut. För att detta ska uppnås krävs det att ingen nedskräpning sker,
att det är lätt att göra rätt och att alla vill bidra till ett resurseffektivt
samhälle för en bättre miljö.
Tillsammans för ett hållbart samhälle!

www.juneavfall.se
info@juneavfall.se
036-17 19 00

JUNE AVFALL & MILJÖ AB

Föreskrifter för
avfallshantering
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
2018-06-25

Dessa föreskrifter med tillhörande bilaga är antagna i Jönköping kommunfullmäktige datum,
Habo kommunfullmäktige datum samt Mullsjö kommun datum.
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige i respektive kommun dessa
föreskrifter för avfallshantering i Jönköping, Habo och Mullsjö kommun.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap 3 §
miljöbalken.
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla:
1. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet. Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med
hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet
som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål
eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Exempelvis avfall
från personalmatsalar, avfall från toalettutrymmen eller restaurangavfall.
a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl,
säck eller av bolaget godkänd behållare
b) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
c) Med trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid
bostadshus, t.ex. kvistar och gräsklipp.
d) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).
e) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
g) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av
livsmedelshantering i hushåll, restauranger, storkök, butiker eller likanande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall
som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur
förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också
skal, ben och liknande. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta
livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.

2

h) Med fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett
som hämtas i kärl eller via fettavskiljare.
i)

Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.

j)

Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar.

k) Latrin är avfall från torrtoaletter.
l)

Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med bolagsstyrelsen avses utförande politisk utsedd bolagsstyrelse. Bolagsstyrelsen
består av representanter utsedda av respektive kommuns kommunfullmäktige.
5. Avfallsansvarig nämnd är kommunstyrelsen i respektive kommun.
6. Med bolaget avses June Avfall & Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Jönköping,
Habo och Mullsjö kommuner på uppdrag av respektive kommuns kommunfullmäktige.
7. Med renhållare avses June Avfall & Miljö AB eller den som bolaget anlitar för
hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar.
8. Med den tillsynsansvariga nämnden avses den eller de nämnder som
kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken.
9. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
10. Med enskilda avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till
hushållsavfall.
11. Med storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda
för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt.
12. Renhållningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av
avfall, service på sortergårdarna, behandling av avfall, information och kundservice.
Fast avgift är den del av avfallstaxan som inte är kopplad till hämtningen av avfallet.
Den fasta avgiften finansierar kommunens sortergårdar, miljöstationer, del av
administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt
nyttjande.
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Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och
behandlingskostnaderna.
Verksamheter kan lämna vissa avfallsfraktioner på sortergårdar mot särskild avgift.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen (2011:927).

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § De avfallsansvariga nämnderna i respektive kommun har verksamhetsansvar, enligt 15 kap.
20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget
anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i respektive kommun.
5 § Bolaget ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd.
6 § Bolaget informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper
och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information
7 § Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska
betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek
framgår av renhållningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.
8 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt renhållningstaxan.
Fakturamottagande kan efter anmälan av fastighetsinnehavaren till bolaget överföras på
nyttjanderättsinnehavaren. Bolaget har därmed rätt att kräva antingen fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift.
Bolaget kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på
nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, t.ex. där många olika
verksamheter finns inom samma fastighet.
Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren.
Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för
uppkommet avfall.
9 § Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet
hanteras enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i
behövlig omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för
avfallshanteringen och verka för att de följs.
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Sortering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.
11 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.
12 § Renhållaren har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att kontrollera att
sorteringsanvisningar och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet
upprätthålls.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall
13 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i
dessa föreskrifter eller i bilaga 1 till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 23
§ eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av
borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa bolaget om ändrade förhållanden av
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och
utrymmet är avsedd.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, utformning, underhåll och
skötsel av behållare och annan utrustning
Anskaffande och ägande
15 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av kommunens
avfallstaxa. Placering, storlek, antal och typ av avfallskärl fastställs efter samråd mellan bolaget
och fastighetsinnehavaren.
16 § Kärl, säckar, latrinbehållare och containrar ägs och tillhandahålls av bolaget.
Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall
anskaffas, installeras och ägs av fastighetsinnehavaren.
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Ägare av sopsugsanläggning fastställs av bolaget efter samråd med fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När
renhållaren ska utföra underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt
anvisning från renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Anläggande
17 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga
10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda
skäl föreligger. Vid överstigande av dessa mått kan en extra avgift tas ut enligt fastställd taxa.
Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig
för fordon utrustat med kran.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck
ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för
matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en
god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Utformning av utrymmen för avfallshantering
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Renhållaren ska ges tillgång till nycklar, portkoder och dylikt som krävs för att nå avfallet.
Ändringar ska meddelas renhållaren.
Utformning, underhåll och rengöring av avfallsutrymmen och utrustning sker genom
fastighetsinnehavarens försorg. Avfallsutrymmet ska svara mot fastighetens behov av förvaring,
källsortering och borttransport. Utformningen av fastighetens avfallsutrymmen och utrustning
ska medge hantering med den utrustning som används i renhållarens insamlingssystem samt
vara dimensionerad för de behov som finns i fastigheten.
Vid nybyggnad av avfallsutrymmen ska fastighetsinnehavare tidigt i planeringsskedet kontakta
renhållaren samt bygglovshandläggare på kommunen för samråd om placering och utformning
av avfallsutrymme.
Fastighetens utrustning för avfallshantering ska vara utformad, installerad samt underhållas så
att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras för
insamlingspersonal och fastighetsskötare.
Ytterligare anvisningar om avfallsutrymmen finns i Avfalls Sveriges Handbok för
avfallsutrymmen - Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av
hushållsavfall samt June Avfall & Miljö ABs handbok för avfallsutrymmen
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Rengöring och tillsyn
19 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring och tillsyn av behållare, utrymmen samt
anläggningar för avfall. Behållare, utrymmen och anläggningar ska ges regelbunden service för
att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen
för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare ansvarar för att nedskräpning inte sker vid
hämtningsplatsen. Om nedskräpningen orsakats av att avfall ställts utanför behållaren, lagts löst
i behållaren eller om behållaren varit överfull, ska städning utföras av
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
20 § Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare ansvarar för att avfallet kan tömmas på
tömningsdagen, dvs. inte är fastfruset eller på annat sätt i skick så att tömning inte kan utföras.
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. Behållare får inte fyllas mer än att
den kan stängas. Behållaren får inte heller vara så tung att den blir svår att flytta, att
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses eller att behållarens maximala vikt överskrids. Maximala
vikter för kärl:
140 l

70 kg

190 l

90 kg

370 l

170 kg

660 l

310 kg

Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador ska läggas i styvt skyddshölje innan de
paketeras. Sprutor och kanyler hanteras enligt bilaga 1.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på
utsidan innan hämtning sker.
Kärl ska vara utställt senast kl. 06:00 på tömningsdagen.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
21 § Inför hämtningstillfället ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren placera
storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med
kran enligt 17 §.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så
att tömning kan ske med det fordon som renhållaren använder.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lättillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när
tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg,
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om inte särskilda skäl föreligger. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn
får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar
som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren ska tillhandahålla tydliga instruktioner som
behövs i samband med hämtning. Instruktionerna ska finnas tillgängliga i god tid innan tömning
och i direkt anslutning till anläggningen.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att ta till nödvändiga åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen
genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Bolaget har rätt att lämna
kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
22 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av
fastighetsinnehavaren.

Hämtnings- och transportvägar
23 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en mellan bolaget och
fastighetsinnehavare/ nyttjanderättshavare överenskommen plats eller vid en av
tillsynsmyndigheten anvisad plats.
24 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren ansvarar för att enskild transportväg som
nyttjas för hämtning av hushållsavfall är dimensionerad och hålls i sådant skick att den är farbar
för renhållningsfordonet vid hämtningstillfället. Med enskild transportväg avses vägsträckan
från allmän väg och fram till renhållningsfordonets närmast möjliga angöringsplats för
borttransport av hushållsavfall.
Transportväg för biltransport vid hämtning av hushållsavfall ska vara minst 3,5 m bred och ha
en fri höjd av 4,2 m för vegetationshinder och 4,7 m fri höjd för fasta konstruktioner och hinder.
Vändplats med diameter 18 m eller annan möjlighet att vända fordonet ska finnas. Backning
med hämtningsfordonet ska undvikas.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför
hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas.
Utvändiga transportvägar och uppställningsplatser ska vara hårdgjorda samt ha en maximal
lutning 1:5.
Transportväg och dragväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö
och hållas halkfri. Renhållaren har tolkningsföreträde när en dragväg är framkomlig.
Om farbar enskild transportväg i samband med hämtning av kärl- eller grovavfall inte kan
upprättas eller en del av året inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren avlämna avsett
avfall på en med renhållaren överenskommen hämtningsplats, eller i ett annat fall på en av
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tillsynsmyndigheten anvisad plats. Om renhållaren bedömer att en enskild transportväg vid ett
enskilt avfalls-eller slamtömningstillfälle inte är farbar, får renhållaren bestämma om ett senare
hämtnings- eller tömningstillfälle. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska då
inom sin fastighet och på ett lämpligt sätt förvara avfallet i väntan på att hämtning kan utföras.
Vid nybyggnation eller renovering ska hämtningsvägar anpassas så att beslutade krav enligt
Arbetsmiljöverket och Boverket följs.
Ytterligare anvisningar om hämtnings- och transportvägar finns i Avfalls Sveriges Handbok för
avfallsutrymmen - Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av
hushållsavfall samt June Avfall & Miljö ABs handbok för avfallsutrymmen
Renhållaren har tolkningsföreträde för när en enskild transportväg är i farbart skick eller om
tillräcklig vändmöjlighet finns.
Fastighetsinnehavare kan inte befrias från sin skyldighet att överlämna avfallet genom att inte
ordna farbar väg, oavsett vem som är väghållare.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
25 § Kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av gällande taxa.

Åtgärder om föreskrift inte följs
27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 20 §, 21 §
styckena 1-3, 5, 7 och 8 samt 20 § 24 inte följs. Avfallet hämtas då vid ett extra
hämtningstillfälle eller vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, efter det att åtgärder vidtagits så att
kraven i föreskrifterna följs. En avgift kommer att utgå enligt fastställd taxa för extra
hämtningsavgift.

Särskilt om hushållsavfall från
verksamheter
28 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För
hushållsavfall från verksamheter gäller 10-27 §§ om inget annat anges i dessa föreskrifter.
Verksamheter kan efter köp av sortergårdskort få avlämna sorterat grovavfall till de sortergårdar
som drivs av bolaget. Sortergårdskortet ska kunna visas upp vid begäran från
sortergårdspersonal.
Konsumentelavfall lämnas vid bolagets insamlingsställen eller efter vad som anges i bilaga 1.
Övrigt farligt avfall från verksamheter, ingår inte i kommunens ansvar och får inte avlämnas vid
bolagets sortergårdar.
Fett från storkök och restauranger ska lämnas till fettåtervinning mot särskild avgift enligt
gällande avfallstaxan.
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Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år
och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än hushållsavfall från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
29 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom respektive kommun som ger upphov
till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning,
mängd eller hantering av avfallet som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om
behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska
lämnas till avfallsansvarig nämnd i respektive kommun.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
30 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges efter skriftlig ansökan eller anmälan till
respektive tillsynsmyndigheten. Förutsättningar för undantag finns i nedanstående paragrafer.
Beviljade undantag upphör att gälla vid ändrade förhållanden t.ex. ägarbyte på fastigheten,
utökning av antal personer i ett hushåll, fritidhus som övergår till permanentbostad eller vid den
tidigare tidpunkt som nämnden beslutat. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall
utan dröjsmål meddela tillsynsmyndigheten om ägarbyte eller ändrade förutsättningar.
Undantag enligt dessa föreskrifter vad gäller 35 §, 37 §, 40 §, 41 § och 42 § är tidsbegränsade
till högst fem år.
Ansökan samt anmälan enligt bestämmelserna i 36-41 §§ ska ske senast 6 veckor före den
avsedda uppehållsperioden. Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för handläggning av
ärendet.
Medgivande om undantag från dessa föreskrifter kan komma att återkallas i det fall den
tillsynsansvariga nämnden konstaterar att givna förutsättningar inte uppfylls.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
hushållsavfall
31 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 32-35 §§ och
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
32 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall
och liknande avfall ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.
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Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i isolerad och
skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden och enbart
avfall från den egna fastigheten får komposteras.
34 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter anmälan, medges under förutsättning att
latrinet kan omhändertas på ett godtagbart sätt. Anmälan om omhändertagande av latrin genom
egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
35 § Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare kan medges, för innehavare av
jordbruksfastighet som brukas eller för innehavare av fastighet som vill prova alternativa
metoder att omhänderta slam. Ansökan skall göras av slamavskiljarens ägare. Förutsättning för
eget omhändertagande är att slamavskiljaren finns på egen eller närboendes fastighet och att
slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark. Eget omhändertagande av slam innebär
automatiskt en befrielse från slamtömning

Utsträckt hämtningsintervall
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan
i vissa fall efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för
restavfallet.
37 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare
som äger anläggningen, efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden medges utsträckt
hämtningsintervall av slam från anläggningen. Utsträckt hämtningsintervall kan medges under
förutsättning att den aktuella avloppsanläggningen uppfyller gällande krav på utformning och
rening samt att korrekta uppgifter om anläggningen finns tillgängliga.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningsintervall anpassas till anläggningens behov.

Gemensamma avfallsbehållare
38 § Meddelande om att två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
önska använda gemensam avfallsbehållare görs till bolaget. Förutsättningarna är att
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att
ansvara för uppställningsplats.
Medelande om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in minst 4 veckor innan ändringen ska
börja gälla.

Uppehåll i hämtning
39 § Meddelande om uppehåll i hämtning av hushållsavfall för minst 3 månader och maximalt
ett år görs till bolaget. Meddelande om uppehåll ska vara inne hos bolaget minst 4 veckor innan
uppehållet ska börja gälla. Vid längre eller flera på varandra följande uppehåll söks dispens hos
tillsynsmyndighet enligt § 40.
För att kunna meddela uppehåll måste villkor uppföljas:
För permanentboende ska uppehålla vara minst tre månader i en sammanhängande period.
För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden.
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Fastigheten får inte nyttjas under den angivna perioden.
En grundavgift enligt gällande taxa kommer att tas ut.
Start och slutdatum måste anges.
40 § Vid uppehåll i hämtning av hushållsavfall längre än ett år söks dispens hos den
tillsynsansvariga nämnden. Ansökan ska vara inne hos den tillsynsansvariga nämnden minst 6
veckor innan uppehållet ska börja gälla.
41 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan i vissa fall efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd medges uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens
avloppsanläggning.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
42 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tillsynsansvarig
nämnd befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. Förutsättningar för att
detta ska tillåtas är att särskilda skäl finns och att avfallet kan tas omhand på ett sätt som är
godtagbart för människors hälsa och miljön.
43 § Uppehåll i hämtningen befriar inte fastighetsinnehavaren från att betala den fasta avgiften i
renhållningstaxan. För total dispens från kommunal renhållning krävs att den tillsynsansvariga
nämnden har beviljat fastighetsinnehavaren detta.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft datum. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Habo,
Jönköping och Mullsjö kommuner upphör att gälla i och med detta ikraftträdande.
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Förslag till Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering
Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.
Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska emballeras efter bolagets anvisningar. Det emballerade avfallet ska vara väl förslutet så att
skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
För att möjliggöra återanvändning och återvinning av material och energi, ska varje fastighetsägare/nyttjanderättshavare och
avfallsinnehavare sortera ut de avfallsslag som anges i denna bilaga. Det utsorterade avfallet ska hållas skilt från annat avfall. Utsorterade
avfallsslag ska lämnas på i bilagan angiven plats. Avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår. Matavfall, restavfall och osorterat hushållsavfall får endast transporteras av avfallsverksamheten.
Aktuella inlämningsställen som exempelvis placering av sortergårdar, återvinningsstationer och konsumentnära insamlingsplatser för elavfall
(Samlaren och ELIN) finns tillgängligt via bolagets hemsida www.juneavfall.se

Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Avfall som inte
är hushållsavfall
(till exempel
bygg- och
rivningsavfall
från omfattande
byggverksamhet
på fastigheten. )

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Detta avfall ska hanteras
separat från hushållsavfall.

Beroende på om kommunen
tillhandahåller tjänster för hantering av
annat avfall än hushållsavfall kan
instruktioner för emballering m.m.
behöva tas fram.

Precis som angående instruktioner för
emballering m.m. kan instruktioner för
hämtning/ lämning behöva tas fram.

Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Farligt avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Följande produkter eller
Ska vara tydligt märkt med uppgift om
ämnen utgör exempel på
innehåll. Olika typer av farligt avfall får
vad som ska hanteras som
inte blandas.
farligt avfall: Färg, lackavfall
samt
hartser, Limavfall
(exempelvis kontaktlim,
epoxilim, spackel), Lysrör
(exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor). Lösningsmedel,
Fotokemikalier (exempelvis
fix och framkallare),
Bekämpningsmedel,
Sprayburkar, Annat starkt
surt eller alkaliskt avfall
(exempelvis frätande ämnen
som kaustiksoda,
svavelsyra, ammoniak, lut,
avkalknings-medel), Avfall
som innehåller kvicksilver
(exempelvis termometrar,
barometrar, reläer).

Instruktion för hämtning/ lämning

Farligt avfall lämnas vid miljöbod på
sortergård. Vissa typer av farligt avfall kan
lämnas in via Samlaren eller ELIN.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Grovavfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Grovavfall som utgör
hushållsavfall behöver på
grund av avfallets
egenskaper hanteras
separat från annat
hushållsavfall.

Alternativ 1: Grovavfall från hushåll för
separat borttransport av renhållaren
ska i den mån det är möjligt, buntas
eller förpackas i lämpligt emballage.
Grovavfallet ska förses med märkning
som klargör att det är fråga om
grovavfall.
Alternativ 2: Grovavfall från hushåll för
separat borttransport av renhållaren
ska i första hand förpackas i behållare
som tillhandahålls av renhållaren. I
andra hand ska avfallet, i den mån det
är möjligt, buntas eller förpackas i
lämpligt emballage och förses med
märkning som klargör att det är fråga
om grovavfall.

Grovavfall från hushållen lämnas vid
sortergård. På sortergården ska avfallet
sorteras och lämnas enligt instruktioner
på plats. All övrig transport av grovavfall
från fastighet ska utföras genom
kommunens försorg. Hämtning från
fastighet kan beställas separat enligt
kommunens avfallstaxa.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Trädgårdsavfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

Ska sorteras ut och hållas
skilt från annat grovavfall.

På sortergården ska avfallet lämnas
enligt instruktioner på plats.
För alternativ med abonnemang med
hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska
avfallet läggas löst i kärlet och inte
packas så hårt att tömningen försvåras.

Latrin

Ska avskiljas och hållas skilt
från annat avfall.

Ska samlas i tunna som ska vara väl
försluten så att avfallet inte kan
spridas.

Trädgårdsavfall från hushållen lämnas vid
sortergård eller Klämmestorps
storkompost i Jönköping.
För abonnemang med hämtning av
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas
löst i kärlet och inte packas så hårt att
tömningen försvåras.
Latrintunnor hämtas från fastigheten (vid
väg) av renhållaren.

Slam och
fosforfiltermateri
al från enskilda
avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt för
tömning i den anläggning
där det genereras.

Filtermaterial från fosforfällor och andra
jämförbara filter ska vara förpackat
eller tillgängligt på ett sådant sätt att
hämtning kan utföras av fordon utrustat
med kran eller suganordning.

Fett från
fettavskiljare

Ska vara åtkomligt för
tömning i den anläggning
där det genereras.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Matfetter och
frityroljor från
hushåll.

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Matfetter och
frityroljor från
verksamheter.

Fett från storkök och
restauranger ska lämnas till
fettåtervinning mot särskild
avgift enligt gällande
avfallstaxan.

Bolaget tillhandahåller fat för hämtning
av fast fett.

”Före detta
livsmedel” enligt
2 § punkt 1f i
Föreskrifter för
avfallshantering

Gäller från butiker och
lager som hanterar
livsmedel. ”Före detta
livsmedel” ska sorteras ut i
separata kärl.
Verksamhetsutövaren ska
kunna visa hur stora
mängder av detta avfall som

Bolaget tillhandahåller kärl och i de fall
det krävs märkningsetiketter. Märkning
av kärl ska ske om det uppstår mer än
20 kilo per vecka. Om detta avfall
blandas med övrigt farligt avfall ska
hela avfallsmängden betraktas som
”Före detta livsmedel”.

Instruktion för hämtning/ lämning

Ska förvaras i behållare med
tätslutande lock. Emballerat avfall får
läggas i behållare för restavfall, om det
kan ske utan att emballaget går
sönder. Större mängd matfetter eller
frityroljor lämnas på någon av de
sortergårdar som erbjuder denna
fraktion.

Avfallslämnaren ska vid varje hämtning
lämna ett signerat intyg.
Bolaget tillhandahåller intyg.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

uppstår varje vecka. Ta
kontakt med June Avfall för
mer information om vad
som gäller.
Döda
sällskapsdjur
samt avfall från
husbehovsjakt.

Större djur eller
större mängd
sådant avfall

Det vill säga andra djur än
döda sällskapsdjur samt
avfall från husbehovsjakt.

Stickande och
skärande avfall

Bland annat kanyler och
sprutor.

Ska förpackas väl innan det läggs i
behållare för kärl- och säckavfall.
Mindre sällskapsdjur (maxstorlek hund)
kan även grävas ner på den egna
fastigheten, förutsatt att graven är så
djup att djur hindras från att gräva upp
kroppen, att ingen misstanke om smitta
föreligger samt att det kan ske utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Kontakta veterinär. Gällande
föreskrifter från Jordbruksverket ska
beaktas.
Kanyler ska läggas i speciell behållare
som tillhandahålls av apotek och
lämnas till apotek som kommunen har
avtal med.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Förpackningar

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

I enlighet med definitionen
av förpackning i Förordning
(2014:1073) om
producentansvar för
förpackningar.

Lämnas lösa i de behållare/ kärl som
tillhandahålls/anvisas.

Ska lämnas i de insamlings- system som
tillhandahålls av kommunen eller
producent.

Returpapper

I enlighet med definitionen
av returpapper i Förordning
(2014:1074) om
producentansvar för
returpapper.

Lämnas löst i de behållare kärl som
tillhandahålls/anvisas.

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av kommunen eller
producent.

Kasserade
bilbatterier

I enlighet med definitionen
av batteri i Förordning
(2008:834) om
producentansvar för
batterier.

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av kommunen eller
producent.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Kasserade
bärbara
batterier. Om
kasserade
produkter
innehåller lösa
bärbara batterier
ska dessa
plockas ur. Är de
bärbara
batterierna
inbyggda i
produkten
hanteras den
som avfall från
elutrustning

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/ lämning

I enlighet med definitionen
av bärbart batteri i
Förordning (2008:834) om
producentansvar för
batterier.

Ska lämnas i de insamlingssystem som
tillhandahålls av kommunen eller
producent.

Konsumentelavfall

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och
hållas skiljt från annat
grovavfall. Smått elavfall
ska sorteras ut och hållas
skilt från kärl- och
säckavfall.

Konsument-elavfall lämnas på sortergård
enligt instruktioner på plats. Hämtning av
skrymmande konsument-elavfall kan
beställas av renhållaren.
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Typ av avfall
som ska
sorteras ut och
hållas skiljt
från annat
avfall
Läkemedel

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

I enlighet med definitionen
Ska lämnas i behållare/påse som
av läkemedel i Förordningen tillhandahålls av apoteket.
(2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel.

Instruktion för hämtning/ lämning

Lämnas till apotek.

Om man har svårt att själv åka till sortergård, kan man mot ersättning få vissa avfallsslag hämtade. Kontakta bolagets kundservice,
tfn 036-17 19 00.
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Betänkande - Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar SOU
2018:35
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende
Betänkandet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslagen i utredningen, jämte några
ställningstagande och observandum.

Information i ärendet
Synpunkter på förslaget
Utredningen SOU 2018:35 fokuserar på bostadsbristen för resurssvaga hushåll
och otydligheten kring bostadsförsörjningsansvaret. Genom ökad tydlighet samt
omfördelning av ansvarsfördelningen och genom att anta en ny lag ska behovet av
bostäder för resurssvaga hushåll bättre tillgodoses.1
Denna utredning rör hur kommunerna arbetar med bostadsbehov för grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden, det vill säga, det som utredningen definierar
som bostadsbrist. Det är inte detsamma som alla hushåll som skulle vilja bo på en
annan plats med högre standard till en lägre kostnad.2
Utredning har inte haft i uppdrag att ta fram förslag till statliga eller kommunala
insatser.
Utredningens förslag är utformade så att de kan fungera också utan de förslag som
lämnades av bostadsplaneringskommittén.

Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 13.
Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 130
och 136.
1
2
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Utredningens förslag
”Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att
ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur
den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt
återfinns regionerna.3 ”Den nuvarande bostadsförsörjningslagen (2000:1383)
upphävs och den nya bostadsförsörjningslagen (2019:000) föreslås träda ikraft 1/1
2020.4
Den nationella nivåns roll
I den nya rollfördelningen föreslås att Boverket, eller annan myndighet som
regeringen utser, ska enligt § 2


fortlöpande bedöma hur det utbud av bostäder som motsvarar invånarnas
behov utvecklas, och



fortlöpande bedöma hur det faktiska utbudet av bostäder utvecklas.

Boverket ska kvantifiera bostadsbristen i ekonomiska termer och genomföra
utvärderingar av insatser mot bostadsbristen.5 Om det bedömda utbud som
motsvarar invånarnas behov avviker från det bedömda faktiska utbudet av
bostäder motiverar det insatser från det allmänna.6
Boverket ges uppgiften att se över begrepp för bostadsförsörjningsfrågor i syfte
att nå ett gemensamt språkbruk och på så sätt bidra till att överbrygga hinder på
bostadsmarknaden.
Regionens roll
Regionen får en roll i lagen som innebär:


att kontinuerligt följa upp och analysera bostadsmarknaden utifrån
bedömningar som gjorts i § 2 och att följa upp vilka behov av insatser som
behövs från det allmänna.



att enligt § 6 samordna länsstyrelsen och kommunerna och genomföra ett
årligt dialogmöte med kommunerna.7

Länsstyrelsens roll är
 att ge råd, information och underlag till kommunerna för
bostadsförsörjningen.


att de ska sträva efter att sluta avtal med kommunerna om statlig
medfinansiering av insatser mot bostadsbristen.8

Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 60.
Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 219.
5 Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 16.
6 Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 223.
7 Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 141.
8 Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 17.
3
4
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Kommunernas roll är
 att fortlöpande bedöma behovet av tillskott av bostäder i kommunen,


att bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte utan samhällets
stöd kommer att lösa sina bostadsbehov samt genomföra insatser för att
möta dessa behov, och



att följa upp genomförda insatser.

Bedömningar och insatser i första stycket ska genomföras med beaktande
av den regionala analysen enligt 3 §. Kommunfullmäktige ska en gång per
mandatperiod ta ställning till gjorda bedömningar och uppföljningar.
Övrigt
Ingen part ges i lagen beslutsrätt över någon annan, men lagen ställer krav på att
kommuner och länsstyrelse i respektive län årligen möts i regionernas regi för att
uppdatera den gemensamma bilden av bostadsbristen, för att dra lärdom av
genomförda insatser och för att koordinera nya insatser.
Regionerna kommer inte att kunna förändra eller överpröva Boverkets bedömning
eller definition av bostadsbehoven, t ex i form av hur stor disponibel inkomst ett
hushåll behöver sedan boendekostnaden betalts eller minsta bostadsstorlek för
större hushåll. Varken det förhållande att de faktiska bostadsförhållandena skiljer
sig åt i olika delar av landet eller att det i något län kan uppfattas som att
bostadsbristen framstår som ohanterligt stor med valda behovskriterier utgör
motiv för en avvikande regional bedömning. Däremot kan faktiska regionala
förhållande leda till att regionen kan granska och vid behov korrigera de uppgifter
som avser det egna länet.
Utredningen menar att det är möjligt att bostadsbristen även bör åtgärdas genom
insatser med regional medverkan. Det ska åtminstone inte finnas hinder mot att en
region tar på sig uppgifter som bedöms lämpliga att samordna mellan flera
kommuner.

Region Jönköpings läns ställningstagande
Utredningen har kartlagt vad kommunerna gör för grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden och analyserat om det finns behov av vägledning eller
kompletterande kommunala verktyg samt vid behov föreslå förändringar i lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag och är positiva till
en ny bostadsförsörjningslag som tydliggör arbetssätt och ansvarsfördelning om
bostadsförsörjning.
Det är Region Jönköpings läns ståndpunkt att den regionala tillväxten och den
regionala utvecklingen förutsätter en fungerande bostadsmarknad. Förutsättningen
för ett arbete är beroende av att man har en bostad. Tillgången till bostäder är
således en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad.
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I ett led att ställa om till ett mer hållbart samhälle krävs att kopplingen mellan
kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning och befintliga uppdrag med
regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering stärks.
Idag pågår en regionförstoring som primärt handlar om arbetsmarknadens
utbredning och förbättrade pendlingsmöjligheter. Lokala arbetsmarknader knyts
samman till större regioner som innefattar fler boende och fler arbetstillfällen.9
Bostads- och arbetsmarknad är således nära sammankopplad. Region Jönköpings
län ser att bostadsfrågorna behöver analyseras utifrån en regional dimension.10
Bostadsförsörjning tillgodoses inte genom solitär sektorsvis planering. I ett system
med större arbetsmarknadsregioner bör bostadsfrågorna hanteras med ett
kommunöverskridande samarbete.
Positivt med utvidgat regionalt utvecklingsuppdrag
Den långsiktiga utvecklingen är att Regionerna får ansvar för allt fler
utvecklingsfrågor. Region Jönköpings län ser positivt på ett uppdrag inom
bostadsförsörjning med tanke på redan befintliga uppdrag inom regional
infrastrukturplanering och kollektivtrafik. I den regionala utvecklingsstrategin och
en sammanhållen fysisk planering är prioriterade områden.
När ansvar flyttar då flyttas även kostnaden. Finansiering från staten är en
förutsättning för att åta sig den nya rollen regionerna ges i förslaget. Enligt
utredningen flyttas två miljoner från länsstyrelsen per län till regionen. Region
Jönköpings län ställer sig bakom förslaget.
Ansvarsfördelning och den regionala rollen
Regionens roll är att genom att ta fram en analys lägga grunden för insatser.
Region Jönköpings län är positiv till denna inriktning.
Utredningen menar att utgångspunkten är att de regionala behoven och
förutsättningarna ska styra insatserna.11 Regionerna har olika förutsättningar och
Region Jönköpings län vill påtala att behoven ser olika ut i landet.
Region Jönköpings län vill också påpeka att länet inte alltid är den bästa
avgränsningen. Samverkan och planering över länsgränser kan behövas.
Utredningens förlag syftar till ökad tydlighet om bostadsförsörjningen. Region
Jönköpings län ser att ansvarsfördelningen blir tydlig när det gäller uppgiften för
regionen. Samtidigt är ansvarsfördelningen mellan stat och region inte lika klar.
Synkronisering av planer
Ett led i att optimera bostadsförsörjningsprocessen är synkronisering i tid av de
kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjning, den kommunala översiktsplanen
samt den regionala utvecklingsstrategin är en viktig åtgärd. Region Jönköpings
län ser i enlighet med betänkandet att förslag till ändringar,
Boverket (2005), Är regionförstoring hållbar, s.115
Länsstyrelserna (2018), Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande, s. 60
11 Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 15.
9
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Översiktsplaneutredningen N2017:02, lagförändringar i 3 kap. PBL samt
eventuella övergångsregler, bör samordnas i tiden.12
Region Jönköpings län stödjer ambitionen att synkronisera planer och strategier
på motsvarande sätt som med transportinfrastrukturen.
Övriga synpunkter
Region Jönköpings län vill påtala att förslagen i denna utredning inte ensamt löser
bostadskrisen. Region Jönköpings län stödjer, liksom denna utredning, i stort
Bostadsplaneringskommitténs problembeskrivning och förslag på lösningar
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Näringsdepartementet

Betänkandet - Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar SOU
2018:35
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende
Betänkandet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35.

Sammanfattning
Utredningen SOU 2018:35 fokuserar på bostadsbristen, i synnerhet för
resurssvaga hushåll och föreslår en förändrad styrmodell där regionerna får en roll
i lagen som innebär att dels följa upp och analysera bostadsmarknaden och följa
upp behov av insatser från det allmänna, och dels att samordna länsstyrelsen och
kommunerna samt genomföra ett årligt dialogmöte med kommunerna.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslagen i utredningen, jämte
nedanstående ställningstagande och observandum.

Synpunkter på förslaget
Utredningen SOU 2018:35 fokuserar på bostadsbristen för resurssvaga hushåll
och otydligheten kring bostadsförsörjningsansvaret. Genom ökad tydlighet samt
omfördelning av ansvarsfördelningen och genom att anta en ny lag ska behovet av
bostäder för resurssvaga hushåll bättre tillgodoses.1
Denna utredning rör hur kommunerna arbetar med bostadsbehov för grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden, det vill säga, det som utredningen definierar
som bostadsbrist. Det är inte detsamma som alla hushåll som skulle vilja bo på en
annan plats med högre standard till en lägre kostnad.2
Utredning har inte haft i uppdrag att ta fram förslag till statliga eller kommunala
insatser.
Utredningens förslag är utformade så att de kan fungera också utan de förslag som
lämnades av bostadsplaneringskommittén.

Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 13.
Statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, s. 130
och 136.
1
2
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Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(3)

RJL2018/1554

Utredningen har kartlagt vad kommunerna gör för grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden och analyserat om det finns behov av vägledning eller
kompletterande kommunala verktyg samt vid behov föreslå förändringar i lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag och är positiva till
en ny bostadsförsörjningslag som tydliggör arbetssätt och ansvarsfördelning om
bostadsförsörjning.
Det är Region Jönköpings läns ståndpunkt att den regionala tillväxten och den
regionala utvecklingen förutsätter en fungerande bostadsmarknad. Förutsättningen
för ett arbete är beroende av att man har en bostad. Tillgången till bostäder är
således en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad.
I ett led att ställa om till ett mer hållbart samhälle krävs att kopplingen mellan
kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning och befintliga uppdrag med
regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering stärks.
Idag pågår en regionförstoring som primärt handlar om arbetsmarknadens
utbredning och förbättrade pendlingsmöjligheter. Lokala arbetsmarknader knyts
samman till större regioner som innefattar fler boende och fler arbetstillfällen.3
Bostads- och arbetsmarknad är således nära sammankopplad. Region Jönköpings
län ser att bostadsfrågorna behöver analyseras utifrån en regional dimension.4
Bostadsförsörjning tillgodoses inte genom solitär sektorsvis planering. I ett system
med större arbetsmarknadsregioner bör bostadsfrågorna hanteras med ett
kommunöverskridande samarbete.

Positivt med utvidgat regionalt utvecklingsuppdrag
Den långsiktiga utvecklingen är att Regionerna får ansvar för allt fler
utvecklingsfrågor. Region Jönköpings län ser positivt på ett uppdrag inom
bostadsförsörjning med tanke på redan befintliga uppdrag inom regional
infrastrukturplanering och kollektivtrafik. I den regionala utvecklingsstrategin och
en sammanhållen fysisk planering är prioriterade områden.
När ansvar flyttar då flyttas även kostnaden. Finansiering från staten är en
förutsättning för att åta sig den nya rollen regionerna ges i förslaget. Enligt
utredningen flyttas två miljoner från länsstyrelsen per län till regionen. Region
Jönköpings län ställer sig bakom förslaget.

Ansvarsfördelning och den regionala rollen
Regionens roll är att genom att ta fram en analys lägga grunden för insatser.
Region Jönköpings län är positiv till denna inriktning.

3
4

Boverket (2005), Är regionförstoring hållbar, s.115
Länsstyrelserna (2018), Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande, s. 60
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Utredningen menar att utgångspunkten är att de regionala behoven och
förutsättningarna ska styra insatserna.5 Regionerna har olika förutsättningar och
Region Jönköpings län vill påtala att behoven ser olika ut i landet.
Region Jönköpings län vill också påpeka att länet inte alltid är den bästa
avgränsningen. Samverkan och planering över länsgränser kan behövas.
Utredningens förlag syftar till ökad tydlighet om bostadsförsörjningen. Region
Jönköpings län ser att ansvarsfördelningen blir tydlig när det gäller uppgiften för
regionen. Samtidigt är ansvarsfördelningen mellan stat och region inte lika klar.

Synkronisering av planer
Ett led i att optimera bostadsförsörjningsprocessen är synkronisering i tid av de
kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjning, den kommunala översiktsplanen
samt den regionala utvecklingsstrategin är en viktig åtgärd. Region Jönköpings
län ser i enlighet med betänkandet att förslag till ändringar,
Översiktsplaneutredningen N2017:02, lagförändringar i 3 kap. PBL samt
eventuella övergångsregler, bör samordnas i tiden.6
Region Jönköpings län stödjer ambitionen att synkronisera planer och strategier
på motsvarande sätt som med transportinfrastrukturen.

Övriga synpunkter
Region Jönköpings län vill påtala att förslagen i denna utredning inte ensamt löser
bostadskrisen. Region Jönköpings län stödjer, liksom denna utredning, i stort
Bostadsplaneringskommitténs problembeskrivning och förslag på lösningar

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö
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Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet
Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda
hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka
kommunal planering. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv
för utredningen (dir. 2017:12).
Till särskild utredare förordnades från och med den 9 februari 2017
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Walldin att jämte sedan tidigare förordnade bostadspolitiska experten Jan-Ove Östbrink biträda utredaren som experter. Den
16 oktober 2017 förordnades chefsekonomen Martin Hofverberg som
expert.
Den 13 september 2017 anställdes experten Micael Nilsson som
sekreterare i utredningen vid sidan av sedan tidigare anställde huvudsekreteraren kanslirådet Lars Arell. För utarbetande av författningsförslagen i betänkandet anställdes den 12 februari 2018 juristen Assar
Lindén som sekreterare i utredningen.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Ett gemensamt
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Förkortningar
BFL
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JB
PBL
RF
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Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Boverkets bostadsmarknadsenkät
Jordabalk (1970:994)
Plan- och bygglag (2010:900)
Regeringsformen
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Landsting

Begrepp
Regioner
I betänkandet används begreppet regioner i stället för landsting.
Det ligger i linje med den förändring som föreslagits av Indelningskommittén i deras slutbetänkande Myndighetsgemensam indelning
– samverkan på regional nivå, SOU 2018:10 s. 158 f. Det markerar
också att det är landsting med regionalt utvecklingsansvar som avses. Om riksdagen beslutar i enlighet med de förslag regeringen
lämnat i prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, kommer det att vara samtliga landsting från och med den
1 januari 2019.
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Sammanfattning

Sveriges kommuner har inte identifierat de hushåll som tillläggsdirektiven är inriktade på. Det finns rimliga förklaringar till
detta, och en förutsättning för en förändring är att de får hjälp
från staten. Dels med att identifiera det utredningen väljer att
kalla bostadsbristen, dels i form av statliga insatser för att lösa
den.
Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten
och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn
på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla
nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt
återfinns regionerna.
För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag.

Uppdraget
Utredningens uppdrag handlar om hushåll vars ekonomiska förutsättningar inte medger att de kan skaffa eller behålla en ändamålsenlig bostad. På en övergripande nivå kan de aktuella hushållens
problem beskrivas som skillnaden mellan
– det utbud av bostäder som finns tillgängligt för dem på marknaden, och
– ett utbud som skulle ge dem en godtagbar bostad.
Med godtagbar avser utredningen en bostadssituation som är politiskt definierad och som det inte anses acceptabelt att underskrida.
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Läget på bostadsmarknaden
Sedan 2000 har förutsättningarna på bostadsmarknaden förändrats i
några betydelsefulla avseenden. Inkomstspridningen har ökat,
samtidigt som priset på ägda bostäder har ökat mycket snabbare än
inkomsterna. Fler hushåll saknar i dag möjlighet att köpa en bostad
av ekonomiska skäl. Samtidigt har andelen hyresbostäder i bostadsbeståndet minskat. Konkurrensen om de bostäder som blir lediga
för uthyrning ökar, vilket försvårar både tillträde till bostadsmarknaden och möjligheterna att anpassa boendet efter förändrade levnadsförhållanden.
Beslut från riksdag och regering har också inneburit förändrade
förutsättningar under perioden sedan 2000. Investeringsstöd har
avvecklats och återinförts och den löpande beskattningen av bostadsfastigheter har minskat medan skatten vid överlåtelser har
ökat. Möjligheter att bygga nya bostäder med mindre ytor har öppnats. Kraven på kommunerna har skärpts genom införande av och
ändringar i BFL, samt genom lagen om mottagande av vissa nyanlända.
Riksdagen har satt upp ett mål för bostadspolitiken som lyder;
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Någon uppföljning av hur långt från det målet vi befinner oss sker
inte.

Kartläggning och analys av kommunernas arbete
Kartläggningen har genomförts via en enkät till alla kommuner i
kombination med strukturerade intervjuer på plats med alla kommuner i Östergötlands län. Därutöver har ytterligare kommunbesök genomförts och länsstyrelsernas rapport Bostadsförsörjning
mer än bostadsbyggande har varit en viktig kunskapskälla.
Kartläggningen visar att kommunerna har väldigt olika ambitioner och arbetssätt, men att ingen kommun på ett strukturerat
sätt identifierar den bostadsbrist som direktiven är inriktade på.
Vilka grupper som lyfts fram som svaga på marknaden varierar och
inte ens i de kommuner där man samlat väldigt mycket kunskap om
invånarna och deras bostadsbehov görs någon bedömning av hur
dessa behov förhåller sig till utbudet på bostadsmarknaden. Där14
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med förblir det oklart hur stora insatser som skulle behövas från
kommunen – eller staten – för att tillgodose alla hushålls bostadsbehov.
Vad gäller användningen av verktyg finns det två huvudsakliga
arbetssätt. I tillväxtkommuner planeras det för nyproduktion och i
alla kommuner som äger ett bostadsbolag används bolaget för att
lösa enskilda hushålls bostadsbehov i större eller mindre utsträckning. Enligt utredningens uppfattning finns det ingen underliggande
analys bakom valen av verktyg, och kartläggningen ger ingen vägledning till vad, utöver marknadsförutsättningarna, som gör att en viss
kommun använder ett visst verktyg.

Överväganden
Ansvaret för bostadsförsörjningen är delat mellan staten och kommunerna. För att ge kommunerna förutsättningar att ta sin del av
ansvaret saknas enligt utredningen två förutsättningar, dels en för
staten och kommunerna gemensam beskrivning av vad uppgiften
innebär, dels en samordning av de insatser som görs på statlig och
kommunal nivå.
Mera konkret behöver kommunerna en analys av hur bostadsbristen ser ut och kan förväntas utvecklas, och i vissa kommuner
behövs statligt finansiellt stöd för att åtgärda den bristsituation
som föreligger. Statliga åtgärder på nationell nivå för att minska
bostadsbristen är också viktiga. Utredningen tar inte ställning till
vilka insatser som bör vidtas vare sig på statlig nivå eller i respektive
kommun. Utgångspunkten för insatser bör vara de skiftande lokala
och regionala behoven och förutsättningarna.

Förslag
Utredningen föreslår ett samlat arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna har viktiga roller. Alla aktörer
kan och förväntas bidra till att fortlöpande skärpa och förfina bilden av bostadsbristens omfattning och vilka insatser som är effektiva för att åtgärda den. Samtidigt gör utredningen bedömningen
att regeringen bör vidta ett flertal åtgärder för att öka kunskaperna
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om den faktiska bostadssituationen och skapa möjligheter att följa
förändringar via statistik.
Begreppet Regioner
I betänkandet används begreppet regioner i stället för landsting med
det ansvar för regionalt utvecklingsarbete som samtliga landsting
förutsätts ha från och med den 1 januari 2019.
En ny lag om bostadsförsörjning
Det förslagna arbetssättet kommer till uttryck i en ny lag om bostadsförsörjning med en kompletterande förordning. Lagens ändamålsparagraf utgår från det allmännas åtagande i RF att trygga
invånarnas rätt till bostad. I den nya lagen tilldelas Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna tydliga ansvar och uppgifter i arbetet med att lösa bostadsbristen. Ingen part ges i lagen
beslutsrätt över någon annan, men lagen ställer krav på att kommuner och länsstyrelse i respektive län årligen möts i regionernas
regi för att uppdatera den gemensamma bilden av bostadsbristen,
för att dra lärdom av genomförda insatser och för att koordinera
nya insatser.
BFL med kompletterande förordning föreslås upphävas.
Boverkets roll och uppgifter
Boverket ska definiera och fortlöpande beskriva omfattningen av
bostadsbristen på nationell nivå och länsnivå. Boverket ska dessutom kvantifiera bostadsbristen i ekonomiska termer, definiera för
alla berörda gemenensamma begrepp och genomföra utvärderingar
av insatser mot bostadsbristen.
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Regionernas roll och uppgifter
Regionerna ska baserat på Boverkets bedömningar göra en analys
av bostadsbristen i respektive län. I arbetet ska kommunerna och
länsstyrelsen ges möjlighet att bidra. I analysen ska även relevanta
nationella och regionala planer vägas in.
Regionerna ska bjuda in kommuner och länsstyrelsen till ett årligt dialogmöte där regionens analys, kommunernas bedömningar
och insatser respektive länsstyrelsens resurser och prioriteringar är
fasta punkter på dagordningen.
Länsstyrelsernas roll och uppgifter
Länsstyrelserna ska ge kommunerna råd och information och följa
upp hur de lever upp till de uppgifter de tilldelas i lagen. Det som är
helt nytt är att länsstyrelserna ska sträva efter att sluta avtal med
kommunerna om statlig medfinansiering av insatser mot bostadsbristen. Länsstyrelserna gör statens bostadsförsörjningsansvar tydligt för kommunerna vilket kommer att motivera dem att ta fram
bättre underlag och skarpare insatser.
Möjligheterna för länsstyrelserna att uppfylla sin roll och genomföra sitt uppdrag påverkas av vilka ekonomiska resurser de tilldelas.
Kommunernas roll och uppgifter
Utredningens samlade förslag syftar till att ge kommunerna bättre
förutsättningar och ett skarpare yttre tryck att åtgärda bostadsbristen. Genom att Boverkets bedömningar i form av regionala analyser
ska utgöra underlag för kommunens bedömningar av bostadsbristens omfattning får alla kommuner tillgång till ett gemensamt kunskapsunderlag som kan kompletteras med egna iakttagelser. Genom
att staten via länsstyrelserna erbjuder sig att ekonomiskt stödja kommunala insatser får kommunerna motiv att utforma och följa upp
insatser som har en tydlig effekt. Genom att kommunerna måste
redovisa såväl sina bedömningar av bostadsbristen som sina insatser
och deras utfall, skapas ett tydligt tryck att prioritera frågan.
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Förslagen i relation till utredningens delbetänkande
De författningsändringar och de regeringsuppdrag som föreslogs i
delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet,
SOU 2017:73 bör inte beredas vidare, med hänsyn till att de i
huvudsak inkluderas i de förslag som lämnas i detta betänkande.

Konsekvenser
Att klarlägga hur långt bostadsmarknaden befinner sig från det av
riksdagen beslutade målet om en bostadsmarknad i balans ger reella
förutsättningar att genom offentliga insatser nå målet, vilket inte är
möjligt med nuvarande arbetssätt. Kostnaderna för att uppnå
balans och fördelningen mellan olika offentliga budgeter ligger
utanför utredningen förslag.
Kostnaderna för nationella och regionala analyser bedöms uppgå
till 40–45 miljoner kronor årligen och bör finansieras ur anslagen
för stöd till bostadsbyggande.
Den kommunala självstyrelsen inskränks genom att nya uppgifter läggs på regionerna, bl.a. med motivet att bostadsförsörjningen är nära kopplad till regional tillväxt och regionalt utvecklingsarbete. Alternativet, att ge länsstyrelsen samma uppgifter, är
mindre ändamålsenligt med hänsyn till den långsiktiga utvecklingen
mot regioner med ansvar för allt fler utvecklingsfrågor. Med detta
som grund bedöms ingreppet i regionernas självstyre vara proportionerligt.
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1.1

Förslag till bostadsförsörjningslag (2019:000)

Lagens innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser som avser att skapa förutsättningar för att trygga invånarnas rätt till bostad.
Det allmännas roller
2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska
1. fortlöpande bedöma hur det utbud av bostäder som motsvarar
invånarnas behov utvecklas, och
2. fortlöpande bedöma hur det faktiska utbudet av bostäder
utvecklas.
Om det bedömda utbud som motsvarar invånarnas behov avviker från det bedömda faktiska utbudet av bostäder så motiverar
det insatser från det allmänna.
3 § Regionen ska utifrån de bedömningar som gjorts i 2 § fortlöpande analysera hur behov och utbud utvecklas i länet och vilket
behov av insatser från det allmänna som utvecklingen motiverar.
4 § Kommunen ska fortlöpande
1. bedöma behovet av tillskott av bostäder i kommunen,
2. bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte utan
samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov samt genomföra insatser för att möta dessa behov, och
3. följa upp genomförda insatser.
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Bedömningar och insatser i första stycket ska genomföras med
beaktande av den regionala analysen enligt 3 §.
Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod ta ställning
till gjorda bedömningar och uppföljningar.
5 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd och information till stöd för att lösa deras uppgifter enligt 4 §.
Länsstyrelsen ska, inom ramen för tilldelade resurser, sträva
efter att sluta avtal med kommunerna och regionen om genomförande av insatser som kräver kommunal medverkan.
Avtal enligt andra stycket kan också omfatta andra parter.
Regional samordning
6 § Regionen ska en gång per år genomföra ett dialogmöte med
länsstyrelsen och länets kommuner som deltagare. Vid mötet ska
följande punkter behandlas
1. regionens analys av behov och utbud av bostäder och behovet
av insatser från det allmänna,
2. respektive kommuns bedömningar och insatser, och
3. länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att
stödja kommunala insatser.
Dialogmötet ska genomföras senast vid den tidpunkt som regeringen bestämmer.
Uppgiftslämnande
7 § Kommuner och regioner ska på begäran lämna regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer uppgifter om sina analyser,
bedömningar och insatser enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kommunernas skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för att bedömningarna i 2 § ska kunna göras.
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Bostadsförmedling
8 § Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en
kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner
behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling.
Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket.
9 § En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i
turordning efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som
får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a §
jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den
hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte hindra att
ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas
enligt ett förturssystem.
Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får
bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020 då lagen (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar upphör att gälla.
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Förslag till lag om ändring i plan- och bygglag
(2010:900)

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)
att 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
5 §1
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av markoch vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet
av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Vid redovisningen av första
stycket 5 ska det behov av tillskott
av bostäder som framgår av kommunens bedömningar enligt 4 §
första stycket 1 bostadsförsörjningslagen (2019:000) komma
till uttryck.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.2
1

Senaste lydelse 2014:224.
För det fall att regeringen bedömer att ikraftträdandet bör samordnas med Översiktsplaneutredningens, N2017:02, förslag bör regeringen föreslå riksdagen datum för ikraftträdande
och eventuella övergångsbestämmelser med hänsyn till detta.
2

22

SOU 2018:35

1.3

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i 12 kap. jordabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken (1970:994) att 12 kap.
65 a § andra stycket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.
65 a §3
Ingen får ta emot, träffa avtal
Ingen får ta emot, träffa avtal
om eller begära ersättning av om eller begära ersättning av
hyressökande för förmedling av hyressökande för förmedling av
bostadslägenhet för annat ända- bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål. Sådan mål än fritidsändamål. Sådan
ersättning får dock utgå vid ersättning får dock utgå vid
yrkesmässig bostadsförmedling yrkesmässig bostadsförmedling
enligt grunder som föreskrivs av enligt grunder som föreskrivs av
regeringen eller den myndighet regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.
som regeringen bestämmer.
I fråga om köavgift vid komI fråga om köavgift vid kommunal bostadsförmedling gäller munal bostadsförmedling gäller
särskilda bestämmelser i lagen särskilda bestämmelser i bostads(2000:1383) om kommunernas försörjningslagen (2019:000).
bostadsförsörjningsansvar.
Den som uppsåtligen bryter
Den som uppsåtligen bryter
mot första stycket döms till mot första stycket döms till
böter eller fängelse i högst sex böter eller fängelse i högst sex
månader. Är brottet grovt, månader. Är brottet grovt,
döms till fängelse i högst två år. döms till fängelse i högst två år.
Den som har uppburit otillDen som har uppburit otilllåten ersättning är skyldig att låten ersättning är skyldig att
betala tillbaka den.
betala tillbaka den.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

3

Senaste lydelse 2000:1384.
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Förslag till bostadsförsörjningsförordning
(2019:000)

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
bostadsförsörjningslagen (2019:000) samt Boverkets och länsstyrelsernas instruktioner.
2 § Boverket ska göra de bedömningar som avses i 2 § bostadsförsörjningslagen (2019:000) på länsnivå och delge regionerna dessa.
Boverket ska dessutom, baserat på bedömningarna, beräkna
behovet av insatser från det allmänna i ekonomiska termer.
Boverket får meddela föreskrifter om sättet för och omfattningen
av kommunernas uppgiftsskyldighet enligt 7 § andra stycket bostadsförsörjningslagen.
3 § Boverket ska, efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting, definiera begrepp som behövs för att genomföra
bedömningar och beskriva insatser enligt bostadsförsörjningslagen
(2019:000).
4 § Boverket ska initiera och genomföra utvärderingar av insatser
som gjorts med stöd av 5 § bostadsförsörjningslagen (2019:000).
Länsstyrelserna ska biträda Boverket vid genomförandet av sådana
utvärderingar.
5§

Länsstyrelsen ska i en årlig rapport till Boverket redovisa
1. hur kommunerna lever upp till kraven i 4 § bostadsförsörjningslagen (2019:000),
2. vilka insatser länsstyrelsen ingått avtal om under året med
stöd av 5 § bostadsförsörjningslagen, och
3. vilka insatser länsstyrelsen anser borde prioriteras vid ett utökat anslag.
6 § Boverket ska i sitt budgetunderlag till regeringen lämna sin
bedömning av vilka resurser som bör tilldelas länsstyrelserna för att
ingå avtal med stöd av 5 § bostadsförsörjningslagen (2019:000).
Om Boverket med stöd av genomförda utvärderingar och baserat på länsstyrelsernas underlag anser att regeringen bör styra
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utformningen av eller innehållet i de avtal som tecknats, ska sådana
förslag åtfölja budgetunderlaget.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 då förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och
kommunernas bostadsförsörjningsansvar upphör att gälla.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2016:364) om statsbidrag till kommuner för
ökat bostadsbyggande

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2016:364) om
statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande att 3 § ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §4
Statsbidrag enligt denna förStatsbidrag enligt denna förordning får lämnas under förut- ordning får lämnas under förutsättning att kommunen vid tid- sättning att kommunfullmäktige
punkten för ansökan enligt 5 § vid tidpunkten för ansökan enligt
första stycket under föregående 5 § första stycket under föreeller innevarande mandatperiod gående eller innevarande mandathar antagit dels riktlinjer för period dels har tagit ställning
bostadsförsörjningen enligt lagen enligt 4 § tredje stycket bostadsför(2000:1383) om kommunernas sörjningslagen (2019:000), dels
bostadsförsörjningsansvar, dels en har antagit en ny översiktsplan
ny översiktsplan alternativt alternativt gjort en översyn av
gjort en översyn av planens planens aktualitet enligt 3 kap.
aktualitet enligt 3 kap. plan- och plan- och bygglagen (2010:900).
bygglagen (2010:900).
Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2020. Den äldre
föreskriften i 3 § gäller till dess kommunfullmäktige tagit ställning i
enlighet med 4 § tredje stycket bostadsförsörjningslagen
(2019:000) dock längst till och med den mandatperiod som följer
efter den vid ikraftträdandet pågående.

4

Senaste lydelse 2016:364.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete att 11 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §5
När den regionala utvecklingsNär den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande strategin tas fram ska följande
särskilt beaktas:
särskilt beaktas:
– EU:s strategi för Östersjö– EU:s strategi för Östersjöregionen,
regionen,
– havs- och fiskeriprogram– havs- och fiskeriprogrammet,
met,
– kommunala översiktsplaner
– kommunala översiktsplaner
inklusive för havsområden,
inklusive för havsområden,
– kommunala riktlinjer för bo– kommunfullmäktiges ställstadsförsörjning,
ningstagande enligt 4 § tredje
stycket
bostadsförsörjningslagen
(2019:000),
– landsbygdsprogrammet,
– landsbygdsprogrammet,
– länsplaner för regional trans– länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala portinfrastruktur och regionala
trafikförsörjningsprogram,
trafikförsörjningsprogram,
– regionala klimat- och energi– regionala klimat- och energistrategier,
strategier,
– regionala kulturplaner,
– regionala kulturplaner,
– regionala serviceprogram,
– regionala serviceprogram,
– regionala bredbands- och
– regionala bredbands- och
digitaliseringsstrategier eller mot- digitaliseringsstrategier eller motsvarande, och
svarande, och
– åtgärdsprogram för regio– åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenför- nala miljömål och för vattenförvaltning.
valtning.
5

Senaste lydelse 2017:583.
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Även andra strategier och proÄven andra strategier och program som är relevanta för regio- gram som är relevanta för regionen bör beaktas.
nen bör beaktas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. Den äldre
föreskriften i 11 § första stycket gäller till dess kommunfullmäktige
tagit ställning i enlighet med 4 § tredje stycket bostadsförsörjningslagen (2019:000) dock längst till och med den mandatperiod som
följer efter den vid ikraftträdandet pågående.
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1.7

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2018:111) om statsbidrag till kommuner med
svag bostadsmarknad

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2018:111) om
statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad att 12 § ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §6
En ansökan om bidrag ska
En ansökan om bidrag ska
innehålla följande uppgifter om innehålla följande uppgifter om
kommunen:
kommunen:
1. efterfrågan på bostäder,
1. efterfrågan på bostäder,
2. arbetsmarknadens
2. arbetsmarknadens
utveckling,
utveckling,
3. befolkningsutveckling,
3. befolkningsutveckling,
4. demografisk utveckling, och
4. demografisk utveckling, och
5. kommuninvånarnas genom5. kommuninvånarnas genomsnittliga årsinkomst före skatt.
snittliga årsinkomst före skatt.
Till ansökan ska fogas
Till ansökan ska fogas
1. kommunens riktlinjer för
1. kommunfullmäktiges ställbostadsförsörjning enligt 1 § lagen ningstagande enligt 4 § tredje
(2000:1383) om kommunernas stycket bostadsförsörjningslagen
bostadsförsörjningsansvar,
(2019:000),
2. en redogörelse för de
2. en redogörelse för de
finansiella förutsättningarna för finansiella förutsättningarna för
kommunen och det företag som kommunen och det företag som
ska ta emot stödet, och
ska ta emot stödet, och
3. de övriga uppgifter som
3. de övriga uppgifter som
behövs för prövningen av ansö- behövs för prövningen av ansökan.
kan.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. Den äldre
föreskriften i 12 § andra stycket 1 gäller till dess kommunfullmäk6

Senaste lydelse 2018:111.
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tige tagit ställning i enlighet med 4 § tredje stycket bostadsförsörjningslagen (2019:000) dock längst till och med den mandatperiod
som följer efter den vid ikraftträdandet pågående.
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2.1

Uppdraget

Utredningens primära uppdrag i tilläggsdirektiven är att kartlägga
hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan
och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden och hur kommunerna använder olika verktyg och vilka avvägningar de gör för att tillgodose dessa behov. Utredningen ska också
analysera behovet av vägledning eller kompletterande kommunala
verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor
för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Slutligen får
utredningen vid behov föreslå förändringar i lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar och angränsande lagstiftning, som kan
leda till att efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag
ställning på bostadsmarknaden tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.
2.1.1

Tolkning av uppdraget

Ett kartläggningsuppdrag som genomförs under en begränsad tid
kommer att visa en ögonblicksbild. Det finns i direktiven exempel
på problem som har funnits sedan länge men som är större eller
svårare att lösa i dag. Det handlar t.ex. om trångbodda barnfamiljer
och ungas svårighet att flytta till jobb och studier. Utredningen tolkar regeringens syfte med kartläggningsuppdraget som mera långsiktigt än att belysa arbetssituationen i kommunerna just nu.
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2.1.2

Vilka omfattas av uppdraget?

Uppdraget till utredningen är inriktat på bostadssituationen för
grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden som inte
behöver, eller vid bättre balans på bostadsmarknaden inte skulle behöva, samhällets stöd. Det rör sig enligt direktiven om enskilda och
hushåll som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden eller
svårt att hitta en bostad som motsvarar livssituationen.
De hushåll som är föremål för utredningens uppdrag är per
definition inte en fast grupp. Det rör sig inte om de hushåll som på
grund av funktionshinder, sjukdom eller missbruksproblem behöver samhällets stöd med sin livsföring i flera avseenden. Det handlar om hushåll vars ekonomi mer eller mindre temporärt inte är
tillräckligt stark för att de inom rimlig tid ska kunna efterfråga en
bostad som motsvarar deras behov. Priset på lämpliga bostäder till
försäljning är för högt och kötiden till de hyresrätter som ryms
inom hushållsbudgeten är för lång. På övergripande nivå kan de
aktuella hushållens problem beskrivas som skillnaden mellan det
utbud av bostäder som finns tillgängligt för dem på marknaden och
ett utbud som skulle ge dem en godtagbar bostad.
För att svara på vilka hushåll som omfattas av utredningsuppdraget krävs kunskaper om hur hushållen bor i dag och vilket utbud
av bostäder de möter. Dessutom krävs en uppfattning om vad som
är en godtagbar bostad, eller snarare en godtagbar boendesituation.

2.2

Godtagbara bostäder

Begreppet godtagbara bostäder användes av regeringen i den proposition där bl.a. ett avskaffande av lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande föreslogs.
Någon definition återfinns inte i propositionen, men regeringens
utgångspunkt för förslagen var att kommunerna självmant skulle
vidta de åtgärder som behövs för att kommuninvånarna ska kunna
få godtagbara bostäder (prop. 1992/93:242 s. 20). Begreppet godtagbara bostäder avser med andra ord en boendesituation som inte
får underskridas utan att det utlöser offentliga åtgärder. Tänkbara
mått på vad som är en godtagbar bostad är lägsta godtagbara standard enligt hyreslagen (JB 12 kap. 18 a §) och en storlek på bostaden som står i paritet med hushållets storlek. Säkerheten i besitt32
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nning, dvs. om hushållet kan räkna med att få bo kvar i bostaden är
en annan aspekt på vad som kan anses godtagbart. För att boendesituationen ska vara godtagbar ska bostaden dessutom finnas på en
plats där hushållet kan nå arbetsplatser och service.
Det finns i dag fler bostäder med godtagbar storlek och standard i landet än vad som motsvarar hushållens sammansättning och
antal. Beroende på hur man definierar ett godtagbart läge i landet
går det att hävda att det finns för få bostäder på vissa orter. Det
främsta skälet till att vissa hushåll inte bor där de skulle vilja, eller
som vore samhällsekonomiskt fördelaktigt, är att det inte finns ett
utbud av bostäder till en kostnad som de kan betala, åtminstone
inte inom rimlig tid. Vad som är godtagbart i relationen mellan inkomster och boendekostnader kan t.ex. beskrivas i termer av
kvarstående konsumtionsutrymme, medan vad som är en godtagbar
väntetid inte har något givet svar.

2.3

Bostadssituationen och utbudet på marknaden

De näraliggande begreppen boendesituation och bostadssituation
används parallellt i betänkandet. Skillnaden är om perspektivet är
individernas och hushållens, eller om det rör sig om situationen på
marknaden i statistisk eller övergripande mening. Vad som är en godtagbar boendesituation för enskilda hushåll reflekteras i vad som är
en godtagbar bostadssituation i en kommun eller i landet som helhet.
2.3.1

En statistisk lägesbild1

Kunskaperna om hur befolkningen bor bygger på en kombination
av uppgifter ut folkbokföringsregistret, som förvaltas och ajourförs
av Skatteverket, och lägenhetsregistret, som förvaltas av Lantmäteriet och ajourhålls av kommunerna. Det finns kända fel i dessa
register, t.ex. bedöms folkbokföringsregistret innehålla 64 000 personer som inte bor i Sverige. Det befinner sig också ett stort antal

1

I detta avsnitt och i betänkandet som helhet är alla uppgifter som saknar källhänvisning
hämtade från SCB:s statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se
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människor i Sverige som inte ingår i folkbokföringen.2 Med stöd av
registerdata går det att utläsa hur befolkningen fördelas på bostäder
av olika storlekar och upplåtelseformer utifrån vem som äger byggnaden.
Med en definition av trångboddhet som innebär att två personer
som bor tillsammans ska ha minst två rum och kök, och att större
hushåll ska ha minst ett sovrum per två personer, är ungefär 4 procent av befolkningen eller 400 000 personer trångbodda. I flerbostadshus och i storstäderna är andelarna väsentligt högre.3
Uppgifter om hur mycket det kostar att bo inhämtas genom urvalsundersökningar där endast vissa typiska boendesituationer ingår.
Baserat på dessa undersökningar är kostnaderna för att bo i hyresrätt
något högre än för att bo i ägda boendeformer. Mätt som andelar av
hushållens inkomst är skillnaderna större; hushåll i hyresrätt använder cirka 28 procent av sina disponibla inkomster till boendeutgifter
medan boende i bostadsrätt använder drygt 20 procent, och boende i
småhus knappt 15 procent. Kunskaperna om boende i andra hand
etc. och kostnader för detta går inte att följa i statistiken.
Socialstyrelsen har med ojämna mellanrum fått regeringens
uppdrag att kartlägga hemlösheten i Sverige.4 Enligt de två senaste
kartläggningarna saknar drygt 30 000 personer en egen bostad och
hälften av dessa har ingen långsiktig lösning på sina bostadsbehov.
Viljan att förändra sin boendesituation kommer i statistiken till
uttryck genom flyttningar. Sedan lång tid flyttar cirka 15 procent
av den vuxna befolkningen varje år, med stora skillnader mellan
olika åldersgrupper. Bland de unga mellan 20 och 30 år flyttar mer
än var tredje person medan mindre än 5 procent flyttar årligen i
åldern 60–70 år.
Yngre och personer med lägre inkomst bor i högre grad i hyrda
bostäder än äldre med höga inkomster. Benägenheten att flytta är
signifikant högre om man bor i en hyrd bostad än i en ägd bostad i
alla åldrar.
Det utbud som möter den som vill flytta består dels av de bostäder som någon flyttar ifrån, dels av de bostäder som tillkommer
2

För information om fel i folkbokföringen se Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke, rapport 2017:23, Riksrevisionen.
3
Trångboddheten i storstadsregionerna, rapport 2016:28, Boverket.
4
Senast i Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, Socialstyrelsen, som bygger på uppgifter inhämtade våren 2017. Tidigare kartläggningar har gjorts 1993, 1999, 2005 och 2011.
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genom nyproduktion eller genom att tidigare fritidshus tas i anspråk för permanent boende. Hur många bostadsrätter och småhus
som vid ett givet ögonblick ligger ute till försäljning kan variera,
men knappt 3 procent av småhusen och 10 procent av bostadsrätterna byter ägare varje år. En slumpmässig dag i januari 2018 låg
ungefär 1 procent av landets bostadsrätter (ej nyproduktion) ute
till försäljning på den största marknadsplatsen hemnet.se. Hur
många hyreslägenheter som finns lediga för uthyrning mäts av SCB
genom urvalsundersökningar. Vid den senaste mätningen 2017 var
knappt 0,5 procent av lägenheterna lediga för uthyrning. Motsvarande siffra låg fram till 2010 över 1,5 procent.
2.3.2

Nybyggnad av bostäder

I Sverige färdigställdes 2016 cirka 42 500 bostäder genom nybyggnad. Tre fjärdedelar utgjordes av lägenheter i flerbostadshus och
40 procent av bostäderna uppläts med hyresrätt. Knappt 45 procent
av bostäderna var två rum och kök eller mindre medan 20 procent
var fem rum och kök eller större.
Nyproducerade bostäder tillkommer på de platser och i den takt
bostadsexploatörer, bostadsförvaltande bolag och deras finansiärer
bedömer att det är lönsamt. Eftersom de som flyttar in i nyproducerade bostäder till mycket stor del kommer från närområdet,
vilket gäller även vid flyttar inom beståndet, blir demografin och
betalningsförmågan i ett område utgångspunkten för hur mycket
som kan byggas och till vilket pris bostäderna kan säljas eller till
vilken hyra de kan upplåtas. Med priset/hyran som utgångspunkt
görs en baklängeskalkyl som visar om ett projekt är tillräckligt
lönsamt givet antaganden om priset för mark och entreprenadkostnader.5
Det som byggs nytt för försäljning prissätts med utgångspunkt
från priset på bostäder i närområdet och hyran i nyproduktion blir
alltid högre än genomsnittet i befintliga hyresbostäder, oavsett om
hyras sätts efter bruksvärdesförhandling eller på annat sätt. Några
5

För exempel på projektkalkyler se PM Modell för bedömning av lönsamhet i exploateringsprojekt, Joachim Wallmark, NAI Svefa, 2017. För resonemang kring större exploateringsområden se Bostadsmarknaden – en komplex väg från teori till praktik, rapport 2015:01,
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting.
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exempel på utbud av nya bostäder till lägre pris eller hyra än befintliga bostäder av motsvarande storlek på samma plats förekommer
inte.

2.4

Förändringar sedan år 2000

Den senaste utredning som hade ett liknande uppdrag som denna
utredning var Allbo-kommittén som i sitt slutbetänkande Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering,
SOU 2001:27, lämnade förslag dels om att kartlägga hur kommunerna arbetar med bostadsfrågor för utsatta grupper vid sidan om
äldre och funktionshindrade, dels om en mindre förändring i den då
nya BFL. Kommittén bedömde att de förhållanden som då rådde på
bostadsmarknaden, efter ett decennium med stora förändringar av
förutsättningarna, inte motiverade några ytterligare förslag. Utredningen bedömde att kommunerna bättre och oftare borde använda
de bostadspolitiska medel som de redan förfogade över. I övrigt
betonade man det gemensamma ansvaret för stat och kommun för
att nå bostadspolitiska mål, och underströk särskilt vikten av att
staten och kommunerna samordnade sina åtgärder.
Nedan beskrivs kortfattat vad som förändrats sedan 2000 som
kan förväntas ha påverkan på det kommunala arbete utredningen
har att kartlägga och analysera.
2.4.1

Observerade förändringar

Förändringar i samhället kommer till uttryck på olika sätt och deras
betydelse värderas och omvärderas över tid. De förändringar som
redovisas här är sådana som går att belägga med statistik och som
utredningen bedömer är relevanta för uppdraget.
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Små förändringar i totalutbudet

2,20
2,18
2,16

2,14
2,12
2,10
2,08
2,06
2,04
2,02
2,00

Stockholms län

Skåne län

Riket

Riket utjämnat

Västra Götalands län

Källa: SCB bearbetat av utredningen.

I debatten lyfts ofta bostadsbyggandet i relation till befolkningsökningen fram. I utredningens delbetänkande En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73, betonades att det inte
enbart är nybyggnad utan också en förändrad användning av det
befintliga beståndet som utgör en resurs för bostadsförsörjningen.
I figur 2.1 redovisas antalet invånare per bostad i de tre befolkningsrikaste länen och i landet som helhet som en indikator på hur
utbudet av bostäder har anpassat sig till befolkningsutvecklingen.
Samtidigt illustrerar figuren hur förändrad metodik för att samla in
statistik ger stora utslag vid försök att tolka trender. SCB:s sätt att
redovisa bostadsbeståndet har förändrats såväl 2010 som 2013, vilket
ger ett intryck av tvära kast i bostadsutbudet.6 På riksnivå har SCB
tagit fram en historisk omräkning om också återges i figuren.
Även de synbara förändringarna efter 2013 är till stor del en
effekt av förändringar i statistiken, snarare än i verkligheten.
6

Uppgifter om hur statistiken över bostadsbeståndet förändrats finns på webbplatsen
www.scb.se/BO0104/
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I Stockholms län ökade bostadsstocken under perioden 2014–2016
med 10 000 fler lägenheter än det antal som redovisas som nybyggda under samma period. Genom en riktad insats av Skatteverket för
att förbättra folkbokföringsregistret togs under samma tid 12 000
personer bort ur registret, varav en stor andel i Stockholms län.7
Förbättrad kunskap om verkliga förhållanden kommer i dessa fall
att avspeglas som förändringar i statistiken.
Med dessa reservationer har inte bostadsbeståndet i relation till
befolkningen minskat generellt i landet jämfört med år 2000.
I Stockholms län finns en sådan förändring och den matematiska
skillnaden mellan 2,11 och 2,17 personer per bostad motsvarar
30 000 bostäder.
Andelen hyresrätter i bostadsbeståndet har minskat

45%
40%
35%
30%

25%
20%
15%
10%

5%
0%
Hyresrätt

Bostadsrätt
2000

Äganderätt

2017

Källa: SCB.

Bostadsbeståndets sammansättning har förändrats i enlighet med vad
som framgår av figur 2.2. Andelen hyresrätter har minskat medan
andelen bostadsrätter har ökat. När Allbo-kommittén presenterade
7

Slutrapport riksplaninsats minskad övertäckning, Skatteverket 2016.
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sina förslag år 2001 pågick en utveckling där hyresrätter omvandlades till bostadsrätter i en takt som inte motsvarades av ett ökat nybyggande av hyresrätter.8 Över en något längre tidsperiod är förändringen därmed större än vad som framgår av figuren.
Eftersom de ägda bostäderna regelmässigt överlåts till högstbjudande är det bara inom hyresbeståndet som hushåll med lägre
betalningsförmåga kan få tag i en bostad när det föreligger konkurrens.
Befolkningstillväxten har tilltagit
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Fa ktisk utveckling 2000−2017
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Källa: SCB.

Förändringar av befolkningens storlek och sammansättning leder
till förändringar av både bostadsbehov och efterfrågan, och utgör
det kanske allra mest grundläggande ingångsvärdet för bostadsförsörjningsplaneringen. Som framgår av figur 2.3 var ingångsvärdet
vid sekelskiftet en jämn befolkningsökning med cirka 2 promille
per år. Det faktiska utfallet blev en tre gånger så snabb befolknings8

Se t.ex. Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999–2004, Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad, 2005.
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tillväxt och den nuvarande prognosen innebär en årlig befolkningstillväxt på 8 promille per år.
Befolkningsprognoser styr nästan all framtida planering och
bestämmer vilka nyinvesteringar som kommer till stånd och vilken
organisatorisk kapacitet som byggs upp, både i kommunerna men
också i näringslivet. När prognoserna revideras föranleder det förändringar, men inte samtidigt hos alla aktörer. Det är därför förklarligt att det finns en eftersläpning inte bara i bostadsbyggande
utan i alla typer av investeringar runt om i Sverige.
Inkomstskillnaderna har ökat

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Sjuka, arbetslösa

Sjuka,arbetslösa

Källa: SCB.

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat sedan 2000. Det går att beskriva på flera olika sätt. Den rikaste tiondelen av befolkningen har
i dag en väsentligt större andel av både inkomster och förmögenheter.9

9

För fördjupningar kring inkomstfördelningens utveckling se t.ex. prop. 2017/18:100, bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse.
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I figur 2.4 illustreras skillnaden i inkomstutveckling mellan de
som har arbete och de som saknar arbete. Att kurvorna i figuren är
uppdelade beror på att SCB bytt metodik för insamling av uppgifterna under perioden. Figuren redovisar ett relativt inkomstmått,
även de som är sjuka och arbetslösa har i dag något högre inkomster än 2000, men deras relativa köpkraft på t.ex. bostadsmarknaden
har försvagats kraftigt.
OECD redovisar siffror för Sverige som anger att 8 procent av
befolkningen hade en inkomst lägre än 60 procent av medianen år
2000 och att denna siffra i dag är 17 procent.10 Det är inte samma
uppgift som i figuren ovan men belyser samma fenomen. En större
andel av befolkningen kommer att ha svårt att köpa en bostad som
efterfrågas av hushåll med medianinkomster.
Kraftigt stigande priser
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Källa: SCB.

10

OECD Economic Surveys Sweden, 2017.
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Priset på ägda bostäder, småhus och bostadsrätter, har ökat snabbt
sedan 2000. Som framgår av figur 2.5 är prisutvecklingen likartad i
hela landet och avspeglar inte någon ökad konkurrens om bostäderna utan en ökad betalningsförmåga för köp som görs med lånade pengar genom fallande räntor; bolåneräntorna gick under perioden ned från i genomsnitt 6 till 2 procent. Det understryks av att
Gotlands län, som haft den största prisuppgången under perioden,
har färre invånare per bostad i dag än 2000.
Även om de ökade priserna inte motsvaras av någon ökad
löpande kostnad för köparna, så innebär prisökningen att det blir
svårare för den som har en låg inkomst att spara ihop till en kontantinsats och för den som av någon anledning inte beviljas lån i
bank att överhuvudtaget köpa en bostad.
Förändringarna i sammanfattning
De stora förändringarna sedan 2000 är att inkomstspridningen har
ökat samtidigt som priset på ägda bostäder har ökat mycket snabbare än inkomsterna. År 2000 hade knappt 30 000 hushåll en inkomst som var mindre än halva medianinkomsten; en inkomst per
år som då motsvarade 9,5 procent av medelpriset för ett småhus.
I dag är det drygt 70 000 hushåll som har en inkomst mindre än halva
medianinkomsten, en årsinkomst som numera motsvarar 6 procent
av medelpriset för ett småhus.11
Siffrorna visar att antalet hushåll för vilka det är orealistiskt att
spara ihop till en ägd bostad ökar, men också att tiden det tar att
få ihop till en kontantinsats för de hushåll som kan spara ökar.
Andelen av hushållen som ”måste” bo i hyresrätt har därmed
ökat, samtidigt som andelen hyresrätter i beståndet har minskat.
Det innebär att fler individer och hushåll får svårt att etablera sig
på bostadsmarknaden men också att fler får svårt att anpassa sin
boendesituation efter ändrade förhållanden.

11

SCB och egna beräkningar.
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Regelförändringar

Sedan 2000 har ett antal politiska beslut fattats med syfte att förändra förutsättningarna på bostadsmarknaden, och därmed förutsättningarna för kommunernas arbete.
Stöd till nyproduktion
Under perioden 2001–2006 fanns olika sökbara produktionsstöd
eller motsvarande möjligheter till avdrag för byggande av hyresbostäder. Samma typ av stöd infördes åter 2016. Ägarna till nybyggda flerbostadshus beviljades också räntebidrag fram till 2006
då riksdagen beslutade om att avveckla bidragen. De sista räntebidragen avvecklades 2011.
Förändrad beskattning av bostäder
Från och med 2007 beskattas bostadsfastigheter i praktiken med ett
belopp baserat på antalet bostäder i fastigheten, en så kallad kommunal fastighetsavgift. Förändringen innebar en väsentligt lägre
löpande kostnad för ägare av bostadsfastigheter, framför allt i områden med höga fastighetspriser.
Vid samma tidpunkt begränsades möjligheten att skjuta upp
beskattningen av realisationsvinster vid försäljning av småhus och
bostadsrätter. De belopp för vilket uppskov även fortsättningsvis
beviljades belades med ränta. Förändringen innebar att köpkraften
för den som flyttar från ett ägt boende till ett annat begränsades.
En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Den 1 januari 2011 trädde en ny lag om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag i kraft och ersatte den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag. Som framgår av namnet omfattar den nya
lagen bara bolag som drivs i aktiebolagsform. Den främsta förändringen är att bolagen som tidigare skulle drivas utan vinstsyfte enligt den nya lagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Eftersom den tidigare lagen inte inneburit något förbud
mot att generera ett överskott blev de omedelbara effekterna av
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lagändringen inte så omfattande som skillnaden i formulering kan
ge intryck av. Av principiell betydelse är att bostadssociala åtgärder
som en kommun anser motiverade, men som inte bedöms vara till
affärsmässig nytta för bolaget, inte kan åläggas bolaget att bekosta
och genomföra.
En lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Den 1 januari 2001 trädde en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft, efter det att en lag med delvis samma innehåll
upphävts åtta år tidigare. Regeringen motiverade införandet av lagen
med att det tycktes råda en osäkerhet i många kommuner om vilket
ansvar kommunerna har för bostadsförsörjningen. Lagen innehöll ett
krav på alla kommuner att planera bostadsförsörjningen i syfte att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Resultatet av planeringen skulle
underställas kommunfullmäktige för beslut i form av riktlinjer.
Något år senare preciserades i lagen att sådana fullmäktigebeslut ska
fattas varje mandatperiod.
Den 1 januari 2014 ändrades BFL i flera avseenden, dock utan
att kommunernas ansvar eller syftet med lagen förändras. Materiellt
ställs numera krav på innehållet i de riktlinjer kommunfullmäktige
ska anta. Processuellt ska kommunerna analysera ett i lagen angivet
underlag, formulera mål och ta ställning till vilka insatser som ska
vidtas för att nå målen. Dessutom gjordes flera förändringar för att
göra det obligatoriskt att ta hänsyn till regionala, men även nationella förhållanden. Som en följd av lagändringarna har Boverket
tagit fram vägledningsmaterial i form av en handbok.12
Antalet kommuner som följer lagen och beslutar om riktlinjer har
ökat snabbt de senaste åren och utredningen bedömde i delbetänkandet att bara 25 kommuner kommer att sakna antagna riktlinjer
vid slutet av 2018. En starkt bidragande orsak till detta är att ett
statligt bidrag till kommunerna för nybyggnad av bostäder kopplat
till mottagande av nyanlända förutsätter att riktlinjer antagits.
12

Handboken finns publicerad digitalt på www.boverket.se/sv/kommunernasbostadsforsorjning/
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Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning
Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning i kraft. Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot en
nyanländ för bosättning i kommunen.
För alla kommuner innebär den nya lagen en ny planeringsförutsättning. Tidigare kunde kommuner avstå från att ta emot nyanlända efter anvisning genom att t.ex. hänvisa till bostadsbrist i
kommunen. Den nya lagen innebär att alla kommuner måste ha
beredskap att ta emot nyanlända och måste planera bostadsförsörjningen med utgångspunkt från detta.
Några särskilda krav på typ av bosättning uppställs inte i lagen.
I förarbetena (prop. 2015/16:54) anger regeringen att intentionen
är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda
de nyanlända som omfattas av anvisningar permanenta bostäder.
Det kan dock inte uteslutas att kommuner kommer att bli tvungna
att erbjuda tillfälliga bostäder för att kunna fullgöra sin skyldighet.
För att inte begränsa den flexibilitet som är nödvändig för att
kommunerna vid behov ska kunna erbjuda boenden av mer tillfällig
karaktär bedömde regeringen att det inte är lämpligt att i lagen
reglera vilken typ av boende som avses.
Mottagandeutredningen har i sitt betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande,
SOU 2018:22, föreslagit att lagen ersätts med en ny lag där asylsökande med god möjlighet att få uppehållstillstånd anvisas till
kommuner redan under den tid deras ansökan behandlas. I betänkandet föreslås också att asylsökandes möjlighet att få bosätta sig
på egen hand i vissa fall kan föregås av en prövning. Migrationsverket ska vid prövningen ta ställning till om den tilltänkta bostaden
har en skälig boendestandard och om den är av lämplig storlek.
Kriterier för vad som är skäligt och lämpligt föreslås beslutas av
Migrationsverket.

45

Inledning

SOU 2018:35

Lägre krav på nyproducerade bostäder
Funktions- och utrymmeskrav på nya bostäder kommer sedan 1994
till utryck i föreskrifter från Boverket (BBR). Sedan 2000 har föreskrifterna ändrats vi flera tillfällen med inriktningen att medge
byggande av bostäder med mindre yta med samma funktion.
En första ändring 2005 innebar att bostäder mindre än 55 m2 kan
utformas utan sovrum med plats för dubbelsäng. 2008 togs kravet på
rumsindelning av studentbostäder mindre än 25 m2 bort och 2011
utvidgades den möjligheten till att omfatta bostäder för ungdomar
och studerande mindre än 35 m2.
Under 2014–2016 gjordes genom flera ändringar en generell uppdelning i BBR mellan bostäder mindre än 35 m2 och studentbostäder.
För båda bostadstyperna ökade möjligheterna att låta utrymmen för
olika funktioner överlappa varandra. Bostäderna behöver t.ex. inte
längre utformas med plats för både soffa och säng, utan det är tillräckligt med plats för en soffa som även kan användas som säng.
I samband med ändringen av föreskriften infördes även ett nytt
allmänt råd om mått för utrymme och inredning för matlagning,
förvaring och kapphylla. Måtten är kortare än måtten i den standard som tidigare allmänna råd hänvisade till. Måtten för studentbostäder är genomgående något mindre än för övriga bostäder
mindre är 35 m2. Ändringarna möjliggör utformning av bostäder
med en minsta boarea på 21 m2 och för studentbostäder 16 m2.
Möjligheterna att ordna bostäder med genomsamma funktioner,
t.ex. i form av korridorsrum, har 2016 vidgats till att omfatta alla
typer av boende från att tidigare bara varit möjligt för studenter.
Samtidigt har en möjlighet att ordna gemensamt hygienutrymme
för tre sådana bostäder införts.
De nu redovisade förändringarna har inte inneburit att kraven på
tillgänglighet för funktionshindrade har minskat. En ändring som
däremot innebar begränsningar i kraven på tillgänglighet gjordes
2014 i PBL. Bostäder på högst 35 m2 kan numera inredas på vind i
befintlig byggnad utan krav på hiss.
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Nya bostadspolitiska mål
År 2000 gällde ett av riksdagen fastställt bostadspolitiskt mål som
löd (prop. 1997/98:119, bet. 1997/98: BoU10):
Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.

Målet ersattes 2006 av ett bredare mål för området samhällsplanering enligt följande (prop. 2005/06:1):
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara
ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn
och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Detta mål ersattes 2008 med flera mål och det som därefter gällt
för bostadsfrågor under mer än tio år och flera olika regeringar
lyder (prop. 2007/08:1):
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

När målet formulerades markerade regeringen att det avspeglade en
förändrad politisk inriktning där åtgärder för att ge större utrymme
för hushållens efterfrågan att påverka utbudet skulle prioriteras.
Samtidigt redovisades en insikt om att alla hushåll inte kommer att
ha möjlighet att utan samhällets stöd efterfråga ändamålsenliga bostäder.
Någon uttalad tanke om hur det förändrade målet avsåg att påverka kommunerna och deras bostadsförsörjningsansvar redovisades
inte i samband med att det presenterades. Regeringen angav i samband med att BFL förändrades 2014 att lagändringen bl.a. ska innebära att det av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
framgå hur kommunen tagit hänsyn till det nationella målet
(prop. 2012/13:178 s. 16).
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Beslutade förändringar i sammanfattning
Sedan den föregående utredningens betänkande har målet för bostadspolitiken förändrats från en god bostad åt alla till en marknad
som ger alla godtagbara bostäder. Det har fattats beslut som innebär att det blivit ekonomiskt fördelaktigare att äga sin bostad och
subventionerna till bostadsproduktion har minskat. Kommunernas
ansvar för bostadsförsörjningen betonas genom preciserade uppgifter. Utformningskraven på nya bostäder har förändrats så att nya
bostäder kan vara mindre och vissa funktioner gemensamma. Möjligheten att temporärt acceptera en lägre bostadsstandard för vissa
invånare har reglerats i lag.

2.5

Kommunernas ansvar och kompetens

Samhället har ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen. Av RF
framgår bl.a. att det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad
och utbildning (1 kap. 2 § RF). Den svenska bostadspolitiken har
alltsedan 1940-talet grundats på en uppgiftsfördelning där staten
svarar för att rättsliga och finansiella instrument finns tillgängliga
för bostadsbyggandet, medan kommunerna har ansvaret för planering och befogenheter för genomförande. Ansvaret för att hjälpa hushåll att finna en ändamålsenlig bostad givet deras förutsättningar ligger på kommunerna, men är inte utvecklat i författning utöver kravet
i BFL att anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja
bostadsförsörjningen.
2.5.1

Det lagreglerade ansvaret och kompetensen

Vid sidan av de redan refererade lagarna har kommunerna enligt
socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får den hjälp och stöd de behöver. För äldre och funktionshindrade finns ett särskilt ansvar för deras boendesituation och att
om det behövs ordna ändamålsenliga bostäder. För övriga som inte
själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat
sätt är kommunerna skyldiga att ge ett ekonomiskt bistånd motsvarande en skälig boendekostnad, enligt vad som framgår av allmänna
råd utfärdade med stöd av lagen.
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Kommunerna har enligt kommunallagen hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
regionens område eller deras medlemmar. Ett sådant allmänt intresse är bostadsförsörjningen. Kommunernas möjlighet att agera begränsas av allmänna principer om bl.a. likabehandling. Enskilda
hushåll kan dock undantagsvis beviljas ekonomiskt stöd i syfte att
minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad enligt vad som framgår av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
2.5.2

Den kommunala verktygslådan

I tilläggsdirektiven används begreppet verktyg för att beskriva olika
möjliga kommunala åtgärder för att förändra situationen på den
lokala bostadsmarknaden eller för vissa grupper av hushåll. I direktiven räknas bostadsförmedlingar, hyresgarantier, planmonopolet,
markinnehav och en aktiv markpolitik samt allmännyttiga bostadsföretag upp som exempel på verktyg. SKL använder i kommunikationen med sina medlemmar också begreppet verktyg men på en mera övergripande nivå; fysisk planering, bostadsplanering, markpolitik,
de kommunala bostadsföretagen, åtgärder för att underlätta finansieringen, åtgärder för att minska produktionskostnaderna och
bostadsinformation och -förmedling.13
Alla de uppräknande verktygen kan i ett enskilt fall utformas och
användas i olika syften. Det rör sig inte om en given uppsättning
verktyg med förmåga att förbättra situationen för hushåll med svag
ställning på bostadsmarknaden. De kommunala verktygen är med
detta synsätt något som kommunen utformar själv inom ramen för
den kommunala kompetensen.

2.6

En lägesbild

Länsstyrelserna har i rapporten Bostadsförsörjning mer än bara
bostadsbyggande summerat sina iakttagelser under fem års arbete
med olika regeringsuppdrag i relation till kommunernas arbete med
13

Informationsmaterial på www.skl.se daterat december 2016 nedladdat i mars 2018.
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bostadsförsörjning.14 På sidorna 12–26 i rapporten ger länsstyrelserna en problematiserande bild av läget på bostadsmarknaden som
utredningen återger i sin helhet i bilaga 3.
För en aktuell lägesbild vad gäller bostadssegregation hänvisas till
rapporten Segregation, en bild av läget i landets kommuner inför inrättandet av Delegationen mot segregation, publicerad av Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation, Ku 2017:01, i
november 2017.

14

Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande. Analys över bostadsmarknaden för de som av
olika skäl har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, rapport 2018:3, länsstyrelsen i Skåne.
Rapporten överlämnades till utredningen av Näringsdepartementet den 20 februari 2018.
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3

Kartläggning av kommunernas
arbete

3.1

Kartläggningens genomförande

Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen genomföra två kartläggningsuppgifter. Den ena uppgiften består i att kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden
ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
Den andra uppgiften består i att kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och belysa vilka avvägningar kommunerna gör
vid beslut om åtgärder för bostadsförsörjning i syfte att tillgodose
dessa behov.
3.1.1

Kartläggningens operationalisering

Operationaliseringen av den första uppgiften, dvs. den som handlar
om analyser och hantering av bostadsbehov för grupper med svag
ställning, utgår ifrån att det är kommunernas förhållningssätt till de
hushåll som av ekonomiska skäl har svårigheter att skaffa en godtagbar bostad, som ska kartläggas.
Vid operationaliseringen av uppdragets andra uppgift, dvs. den
där användningen av den kommunala verktygslådan ska kartläggas,
utgår utredningen från att med ”verktyg” avses kommunala åtgärder för att förändra situationen på den lokala bostadsmarknaden
eller för vissa grupper av hushåll. Kommunernas verktyg kan delas
in i två kategorier. Den ena kategorin utgörs av kommunalt agerande i myndighetsform, och den andra av verktyg som innebär att
kommunen ingriper som aktör på bostadsmarknaden i olika roller.
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Myndighetsutövning
Exempel på myndighetsutövning är när kommunerna utnyttjar sitt
planmonopol till att begränsa eller inrikta byggandet av bostäder
till särskilda områden. Andra verktyg kan vara av ekonomisk karaktär t.ex. i form av ekonomiska bidrag för att hyra eller förvärva en
bostad. Ett ytterligare verktyg kan vara en kommunal bostadsförmedling.
Agerande på bostadsmarknaden
En kommun kan agera på bostadsmarknaden som fastighetsägare,
byggherre, hyresvärd och förvaltare. Exempel på konkret agerande
på marknaden kan vara att kommunen hyr vanliga hyreslägenheter
eller äger bostadsrättslägenheter som sedan hyrs ut till hushåll som
behöver stöd och hjälp med boendet. Kommunen kan också köpa,
upplåta och sälja mark för ny bostadsbebyggelse. I de flesta kommuner finns det dessutom ett kommunalt ägt bostadsbolag som
kan agera i flera roller för att underlätta för svaga grupper på bostadsmarknaden.
3.1.2

Avgränsning och metod

För att kartlägga hur kommunerna arbetar med analyser, hur de
använder olika verktyg, vilka avvägningar som görs och vilka beslut
som fattas om åtgärder, borde varje kommun i princip studeras på
plats – det har det inte funnits tid eller resurser att göra. Utredningen har inte heller gjort egna studier av bostadssituationen för
hushåll som kan tänkas ha en svag ställning på bostadsmarknaden.
Kunskap kring deras situation har inhämtats via intresseorganisationer och genom att forskare med bostadssocial inriktning
bjudits in till några av utredningens sammanträden.
För att lösa kartläggningsuppgiften har utredningen valt tre
olika metoder. Den första metoden utgörs av en enkätundersökning riktad till alla kommuner. Den andra metoden består i intervjuer på plats med samtliga kommuner i Östergötlands län, samt i
Örebro och Botkyrka kommuner. Därutöver har utredningen skaf-
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fat sig kunskaper om förhållanden och arbetssätt i Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Den tredje metoden är textbaserad och bygger på resultat som
presenteras i två myndighetsrapporter.
3.1.3

Kommunernas bedömning av det generella
bostadsmarknadsläget

Som en bakgrund till kartläggningen redovisar utredningen kommunernas bedömningar av bostadsmarknadsläget baserat på den
BME som besvarades i början av 2018.
Många kommuner bedömer att det är underskott på bostäder
och att underskottet kommer att bestå i framtiden
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Källa: Boverket, BME 2018.

Av 288 kommuner som svarat på BME bedömer 242 att det är underskott på bostäder på bostadsmarknaden vilket är något färre än
föregående år. I förra årets enkät svarade 255 av 290 kommuner att
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det var underskott på bostäder. Som framgår av figur 3.1 är det
drygt 40 kommuner fler som bedömer att bostadsmarknaden kommer att vara i balans om tre år. Endast ett fåtal kommuner bedömer
att det kommer att finnas ett överskott på bostäder om tre år, medan det stora flertalet bedömer att dagens underskott kommer att
bestå.
Stora skillnader i bedömningen mellan kommuner
med få respektive många nyproducerade bostäder
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Källa: SCB och Boverket, BME 2018.

Sett till antalet färdigställda bostäder i nybyggda flerbostadshus
under perioden 2013–2016 kan kommunerna delas in i tre ungefär
lika stora delar. I cirka en tredjedel av kommunerna (91 st.) har det
färdigställts färre än 10 bostäder, i en tredjedel (100 st.) har det färdigställts mellan 10 och 100 bostäder och i den återstående tredjedelen (97 st.) har fler än 100 bostäder färdigställts. Figur 3.2 visar
kommunernas bedömningar av om det råder balans eller obalans
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baserat på denna indelning. Av figuren framgår att det är vanligare
att kommuner där det byggts få bostäder bedömer att det just nu
råder balans på marknaden.
Kommuner med flest antal färdigställda bostäder är i stort sett
eniga om att underskottet kvarstår om tre år

Källa: SCB och Boverket, BME 2018.
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I Stockholm färdigställdes under perioden 2013–2016 15 000 bostäder i flerbostadshus, i Göteborg 7 700 bostäder och i Malmö 4 800
bostäder. Sammanställningen i tabell 3.1 visar att två av kommunerna med relativt många färdigställda bostäder, Helsingborg
(2 200 bostäder) och Norrköping (1 700 bostäder), bedömer att
marknaden är i balans nu och att den kommer att vara i balans om
tre år. I övriga 20 kommuner tror man på fortsatt underskott på
bostäder.
I nästan hela landet bedömer en majoritet av kommunerna
att underskottet på bostäder kommer att bestå om tre år

1
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Källa: Boverket, BME 2018.

Figur 3.3 visar att kommunernas bedömningar av bostadsmarknadsläget om tre år har en geografisk dimension. Framför allt är det
kommuner i de norra länen och glesbygdslänen som bedömer att
det kommer att vara balans på marknaden om tre år. Den generella
1

Gotlands län redovisas inte i figuren. Gotland utgör både ett län, en region och en kommun. I figurer där kommunerna jämförs med varandra länsvis ingår inte Gotland.
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bilden är dock att i de flesta län bedömer majoriteten av kommunerna att det kommer att råda underskott på bostäder om tre år.
I Kalmar och Södermanlands län svarar samtliga kommuner att det
kommer att vara underskott på bostäder om tre år. I Stockholms
län är det endast Salem och Nacka kommuner som svarar att
bostadsmarknaden kommer att vara i balans om tre år.
3.1.4

Kartläggningens källmaterial

Kartläggningen har genomförts i första hand med hjälp av nedanstående källor:
• BME, som når ut till samtliga kommuner, kompletterad med
några av utredningen särskilt formulerade frågor.
• Strukturerade intervjuer på plats i samtliga 13 kommuner i Östergötlands län samt i Botkyrka och Örebro kommuner.
• Boverkets rapport om allmännyttan.
• Länsstyrelsernas rapport Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande.
Källmaterialet har valts ut för att det kan ge en översiktlig bild av
om kommunerna känner till och planerar för de hushåll som av
ekonomiska skäl har svårigheter att skaffa en godtagbar bostad, och
för att källorna innehåller information om både omfattning och
användning av den kommunala verktygslådan.
Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME
Boverket följer bostadsmarknadsläget på kommunal nivå i första
hand genom en omfattande årlig bostadsmarknadsenkät.
BME innehåller frågor där kommunerna dels ska bedöma utveckling och orsakssamband på bostadsmarknaden, dels ska besvara frågor av faktakaraktär. BME bidrar till att ge en kontinuerlig bild av
utvecklingen på bostadsmarknaden och resultatet kan användas för
att spåra trender och tendenser. Resultaten ligger till grund för Boverkets analyser och rapporter till regeringen samt länsstyrelsernas
regionala analyser.
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Utredningen fick möjlighet att införliva 14 kompletterande frågor i BME 2018. Frågorna i enkäten är tematiskt uppdelade enligt
följande med utredningens frågor redovisade inom parentes:
• Del 1 – Läget på bostadsmarknaden (fråga 5).
• Del 2 – Bostadsbyggande (13a och 13b).
• Del 3 – Allmännyttan (–).
• Del 4 – Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen (28, 31a,
31b, 37, 38, 39, 40, 57 och 58).
• Del 5 a – Läget för olika grupper på bostadsmarknaden (73
och 74).
• Del 5 b – Läget för olika grupper – äldre och personer med funktionsnedsättning (–).
Enkätens omfattning – den innehåller totalt 96 frågor i årets version – innebär att i de flesta kommuner behövs det fler än en
person för att kunna besvara samtliga frågor. Förmågan att besvara
samtliga frågor i enkäten kan därför variera från kommun till kommun och i en del kommuner kan frågor lämnas obesvarade därför
att det inte finns resurser att täcka in alla områden. Trots att så gott
som alla kommuner besvarar någon del av enkäten finns det frågor
med stort bortfall av svar, vilket i sin tur skapar osäkerhet när
resultatet används för jämförelser över tid eller mellan olika kommuntyper.
En annan svaghet som behöver vägas in när resultatet i BME ska
värderas är oenighet kring centrala begrepp. Trots att Boverket är
noga med att definiera de begrepp som finns i frågeställningarna
förekommer det ändå att innebörden missförstås av de svarande.
Även detta skapar osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas.
Enkäten genomförs i samarbete med länsstyrelserna. Länsstyrelserna har en viktig roll inte minst när det gäller att motivera kommunerna att medverka i enkätundersökningen. Därutöver är det
länsstyrelserna som samlar in svaren från kommunerna och går
igenom resultaten. Denna kvalitetssäkring är en viktig del i arbetet
med enkäten. Länsstyrelserna bidrar även med bedömningar och
synpunkter på resultaten från det egna länet.
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Kommunstudien
För att få en djupare förståelse för hur olika kommuner med i grunden samma omvärldsförhållanden resonerar kring frågor om svaga
gruppers bostadsbehov m.m. har den övergripande kartläggningen
kompletterats med besök på plats i samtliga 13 kommuner i Östergötland. Alla kommuner har ställts inför samma frågor men det har
också funnits utrymme för öppna samtal. Intervjuerna ger en möjlighet att tolka svaren i BME genom att samma frågor ställts vid intervjuerna som i enkäten.
Utredning har även på plats intervjuat kommunala företrädare i
Örebro och Botkyrka kommuner.
Utredningen har också genom olika direkta kontakter skaffat
sig kunskaper om förhållanden och arbetssätt i Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Boverkets utvärderingsrapport
Boverket fick 2017 i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagen
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt
de förändringar i 12 kap. JB (hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som trädde i kraft den 1 januari 2011. Resultatet presenterades i rapporten Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – utvärdering av tillämpningen av gällande lagstiftning.
Utredningen har fått tillgång också till sammanställningar och
data som inte presenteras i rapporten.
Länsstyrelsens rapport
Länsstyrelsernas rapport Bostadsförsörjning mer än bara bostadsbyggande – analys över bostadsmarknaden för dem som av olika
skäl har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, avslutar ett tvåårigt
uppdrag om att stödja kommunerna i deras arbete med att underlätta inträde på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen i Skåne län har
ansvarat för återrapporteringen. Slutrapporten innehåller iakttagelser från de olika uppdrag länsstyrelserna haft sedan 2012 för att
stödja kommunerna i arbetet att underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll samt i arbetet med att förebygga
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avhysningar. De olika uppdragen har återrapporterats till regeringen i ett antal rapporter:
• Hemlöshet – en fråga om bostäder (2015).
• Ägardirektiv till allmän nytta. Kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen (2015).
• Bostad sökes. Att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet
med att underlätta inträdet på bostadsmarknaden (2016).
• Bostad åt alla. Sammanfattar de tidigare rapporterna (2016).
I slutrapporten sammanställs och diskuteras länsstyrelsernas tidigare
rapporter med fokus på bostadssituationen för resurssvaga hushåll,
dvs. personer eller hushåll som har svårt att lösa sitt bostadsbehov på
marknadens villkor. Exempelvis tittar man på kommunernas bostadsförsörjningsarbete och vilka verktyg kommunerna använder för att
leva upp till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.
I rapporten ingår också en beskrivning av utvecklingen vad gäller kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning. Länsstyrelsernas senaste uppdrag att ta reda på hur många kommuner som har
antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen genomfördes 2017.
I uppdraget ingick även en kvalitativ del då man granskade riktlinjernas innehåll. Sammanlagt granskades 135 riktlinjer antagna efter
2014.
Slutrapporten innehåller också ett kort avsnitt om kommunala
bostadsförmedlingar och ett avsnitt som behandlar kommunala insatser riktade mot hemlöshet. Rapporten avslutas med länsstyrelsernas samlade iakttagelser.
Länsstyrelserna har således, genom kommunbesök och genomgång av skriftliga dokument, skaffat sig en bild av vilken information
som finns att hämta i t.ex. kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning och vilka problem på bostadsmarknaden som kommunerna
lyfter fram i dessa dokument.
Länsstyrelserna har dock inte haft i uppdrag granska utfallet
eller effekterna av eventuella insatser som kommunerna kan ha vidtagit för att lösa lokala bostadsmarknadsproblem.
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3.2

Kommunernas svar i BME

3.2.1

Kommunernas analyser av bostadsbehoven

Skiftande uppfattningar om bostadsmarknadsläget för de med
svag ställning på bostadsmarknaden
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Källa: Boverket, BME 2018.

I figur 3.4 redovisas kommunernas svar på den första av utredningens ”egna” frågor i BME. Tre svarsalternativ är möjliga:
• Det finns ett utbud av bostäder som är tillgängliga för grupper
med låga inkomster/svag ställning på bostadsmarknaden.
• Det saknas ett utbud av bostäder som är tillgängliga för grupper
med låga inkomster/svag ställning på bostadsmarknaden.
• Vet ej.
Drygt 100 kommuner svarar att det finns ett utbud som är tillgängligt för de med låga inkomster eller som har svag ställning på bostadsmarknaden. Betydligt fler, 159 kommuner eller 56 procent av
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kommunerna svarar att det saknas ett utbud och 23 kommuner svarar att de inte vet.
Ingen tydlig bild av utbudet på länsnivå
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Källa: Boverket, BME 2018.

Figur 3.5 visar att över 70 procent av kommunerna i Västerbottens
län och mer än hälften av kommunerna i Gävleborgs och Norrbottens län svarar att det finns ett utbud av bostäder som är tillgängliga för grupper med låga inkomster eller som har svag ställning på bostadsmarknaden. Även i glesbygdslänen Värmland,
Kronoberg, Jämtland och Jönköping finns det många kommuner
som svarar att det finns ett sådant utbud.
Västernorrlands län bryter den trenden för där svarar sex av sju
kommuner det saknas ett utbud av bostäder som är tillgängliga för
de som har svag ställning på bostadsmarknaden.
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Källa: Boverket, BME 2018.

Som figur 3.6 tydliggör finns det nio län där fler än hälften av länets
kommuner svarar att det saknas ett utbud av bostäder som är tillgängligt för de med låga inkomster eller svag ställning på bostadsmarknaden. Högst andel kommuner som svarar att ett utbud
saknas finns det i tre av länen i Mälardalsregionen: Södermanlands,
Uppsala och Stockholms län. Även i Västernorrlands län svarar
70 procent av kommunerna att det saknas ett utbud för de svaga på
bostadsmarknaden.
I tre län, Blekinge, Jämtland och Gävleborg, väger det jämt mellan andelen kommuner som bedömer att det saknas bostäder som
är tillgängliga för svaga grupper och de som svarar Vet ej.
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Källa: Boverket, BME 2018.

På länsnivå framstår svarsfördelningen som något splittrad. Av
tabell 3.2 blir skillnaden mellan länen med flest antal kommuner
respektive minst antal kommuner synlig. Fördelningen mellan kommuner som svarar att det finns ett utbud och de som inte gör det
uppvisar ett likartat mönster i de tre storstadslänen. Mellan cirka 60
och 70 procent av kommunerna i länen med flest kommuner svarar
att det saknas ett utbud. Även andelen kommuner som svarar att det
finns ett utbud av bostäder för de med svag ställning håller sig inom
ungefär samma intervall, drygt 20 procent.
Den bedömningen – att det saknas ett utbud – görs även i fem
av sju kommuner i Västernorrlands läns medan hälften av de sex
kommunerna i Hallands län svarar att ett utbud saknas.
I Blekinge län svarar två av fem kommuner att det saknas ett utbud för de med svaga ställning och två kommuner svarar Vet ej.
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Utbudet finns främst i de mindre kommunerna

Källa: Boverket, BME 2018.

På kommunnivå blir det tydligare att de kommuner som svarar att
det finns ett utbud ofta är mindre kommuner. Av tabell 3.3 framgår
att skillnaderna mellan svaren i de tio största respektive tio minsta
kommunerna i princip är varandras spegelbilder. I nio av de tio
minsta kommunerna svarar man att det finns ett utbud. Omvänt
svarar åtta av de tio största kommunerna att det saknas ett sådant
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utbud som de med svag ställning på bostadsmarknaden kan efterfråga.
I en fritextkommentar till frågan motiverar Göteborgs kommun
sitt val av svarsalternativ med att det finns ett utbud av hyresbostäder som är tillgängliga för dessa grupper. Problemet är att det
för tillfället, enligt Göteborgs kommentar, råder stor konkurrensen
om detta utbud av bostäder. Vad som motiverar Västerås kommuns
val av svarsalternativ framgår inte eftersom kommunen inte lämnat
någon kommentar.
Ju fler färdigställda bostäder desto fler kommuner som svarar att
det saknas ett utbud av bostäder för de med svag ställning
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Källa: SCB, Boverket BME 2018.

I cirka en tredjedel av kommunerna har, enligt figur 3.7, färre än
10 bostäder färdigställts mellan 2013 och 2016. Inom detta intervall
svarar 44 av 91 kommuner (49 %) att det finns ett utbud för de med
svag ställning på bostadsmarknaden, 36 kommuner (40 %) svarar att
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det saknas ett utbud och 10 kommuner (11 %) vet inte vad de ska
svara på frågan. Av kommunerna i det mellersta intervallet svarar
54 av 100 kommuner (55 %) att ett utbud saknas. Flest antal kommuner som bedömer att det saknas ett utbud finns det bland de
kommuner där det har färdigställts flest antal bostäder. Inom detta
intervall svarar 69 av 97 (72 %)kommuner att ett sådant utbud
saknas.
3.2.2

Särskilda gruppers bostadsbehov

Särskilda grupper bedöms ha svårt att lösa sina bostadsbehov
på marknaden
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Källa: Boverket, BME 2018.

BME innehåller ett avsnitt där kommunerna ombeds beskriva bostadsmarknadsläget för ungdomar, studenter och nyanlända invandrare.2 Redovisningen i figur 3.8 visar att 240 kommuner svarar
2

Med ungdom avser Boverket en person i åldern 18–25 år. En nyanländ person är någon som är
mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning av flyktingskäl eller
andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är
nyanländ under 3 år räknat från den dagen uppehållstillstånd beviljas.
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att det är underskott på bostäder för ungdomar. Något färre,
224 kommuner, svarar att det är underskott för nyanlända. Omräknat i procent innebär det att närmare 85 procent av kommunerna
bedömer att det saknas bostäder för ungdomar och strax under
80 procent svarar att det saknas bostäder för nyanlända.
Som staplarna i mitten av figur 3.8 visar ser bostadsmarknadsläget för studenter bättre ut. Dock är inte studenternas bostadssituation fullt ut jämförbar med situationen för ungdomar och nyanlända. Studentbostäder är endast tillgängliga för studenter och de
är därmed mindre konkurrensutsatta än bostäder på den reguljära
bostadsmarknaden.
Kommunerna hänvisar till den generella bostadsbristen
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Källa: Boverket, BME 2018.

I figur 3.9 redovisas det tre vanligaste förklaringarna till varför ungdomar har svårt att skaffa sig bostäder. Närmare 200 kommuner
bedömer att problemen för ungdomar är kopplat till att det generellt finns för få lediga bostäder. Som nummer två väljer kommunerna svarsalternativet att det finns för få små bostäder tillgängliga
för ungdomar. Närmare 80 kommuner svarar att utbudet av små
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bostäder är för dyrt för ungdomar. Det finns kommuner som anger
alla tre svarsalternativen. Framför allt är det kommuner i Västra
Götalands, Stockholms, Skåne och Södermanlands län som anger
samtliga svarsalternativ.
Nyanlända möter ett flertal hinder
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Källa: Boverket, BME 2018.

På frågan om vad underskottet på bostäder för nyanlända personer
kan tänkas bero på finns följande svarsalternativ att välja mellan:
• Generellt underskott på hyresbostäder.
• Underskott på stora bostäder.
• Underskott på små bostäder.
• Underskott på bostäder med rimlig hyresnivå.
• Hyresvärdarna ställer höga krav på inkomst eller anställning.
• Hyresvärdarna är obenägna att ta emot stora barnfamiljer.
• Hyresvärdarna godkänner inte etableringsersättning som inkomst.
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Av figur 3.10 framgår att det tre vanligaste förklaringarna till varför
det bedöms vara underskott på bostäder för nyanlända är dels det
generella underskottet av hyresbostäder, dels att utbudet inte svarar mot nyanländas bostadsbehov i två avseenden: för det första
finns det för få bostäder med rimlig hyresnivå och för det andra
finns det för få stora bostäder.
Fler än var fjärde kommun anger att hyresvärdarnas höga krav
på inkomst eller anställning är en orsak till varför det är underskott
på bostäder för nyanlända. Nästan var femte kommun anger också
att det finns hyresvärdar som inte godkänner etableringsersättning
som inkomst.
Nyanländas brist på bostäder är ett allmänt mått på att det finns
för få hyresbostäder

120%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Källa: Boverket, BME 2018.
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Som figur 3.11 visar finns det nio län där 80 procent eller fler av
länets kommuner svarar att underskottet beror på att det råder allmän brist på hyresbostäder. Totalt har landets kommuner tagit
emot närmar 270 000 nyanlända personer i perioden 2013–2017.3
Den största delmängden har kommunerna i de tre storstadslänen
tagit emot. Deras sammanlagda andel mottagna nyanlända de
senaste fem åren uppgår till 44 procent. I dessa tre län svarar också
80 procent av kommunerna att ett generellt underskott på hyresbostäder utgör ett hinder för nyanlända att lösa sina bostadsbehov.
I Blekinge, Hallands och Södermanlands län svarar samtliga kommuner att det allmänna underskottet av hyresbostäder utgör ett
problem för nyanländas etablering på bostadsmarknaden. I dessa
län togs 2, 3 respektive 4 procent av de nyanlända 2013–2017 emot.
Kommunerna i Västerbottens län har sammanlagt tagit emot
6 776 nyanlända personer – vilket motsvarar 3 procent av det totala
antalet – de senaste fem åren. Av länets 15 kommuner är det endast
tre kommuner som svarar att det är det generella underskottet på
hyresbostäder som är ett hinder för nyanlända att lösa sina
bostadsbehov. Även i Värmlands län, där kommunerna sammantaget har mottagit 8 800 nyanlända, är det relativt sett få kommuner
som hänvisar till det generella underskottet som förklaring.

3

Källa: Migrationsverket.
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Hyresvärdarnas krav och villkor lyfts även fram som förklaring
till underskottet för nyanlända
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Källa: Boverket, BME 2018.

Som framgår av figur 3.12 svarar en del kommuner att hyresvärdarnas krav och villkor kan påverka nyanländas möjligheter att lösa
sina bostadsbehov. Framför allt svarar man att underskottet i så fall
beror på att de nyanlända inte matchar hyresvärdarnas inkomsteller anställningskrav. I Blekinge län svarar knappt två tredjedelar
av kommunerna att hyresvärdarnas krav på inkomst eller anställning utgör ett hinder för nyanlända invandrare. Kommunernas svar
i Jönköpings och Värmlands län tyder på att hyresvärdarnas ovilja
att godkänna etableringsersättning som inkomst utgör ett större
hinder för nyanlända än de krav som hyresvärdarna ställer på inkomst eller anställningsform.
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De flesta temporära bostadslösningar för nyanlända kommer att
förlängas eller permanentas
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Källa: Boverket, BME 2018.

Bosättningslagen infördes 1 mars 2016 och innebär att kommunerna är skyldiga att ordna mottagning och bostäder åt ett visst antal
nyanlända med uppehållstillstånd.4 På grund av det ansträngda bostadsläget har man i vissa kommuner endast kunnat erbjuda tillfälliga boendelösningar. I figur 3.13 redovisas kommunernas svar
på frågan hur de planerar för de nyanlända som bor i temporära
boendelösningar. De flesta kommuner har valt fler än ett svarsalternativ. Det är 24 kommuner som enbart svarar att de temporära
lösningarna övergår till permanenta lösningar och 76 kommuner
svarar enbart att temporära lösningar tillsvidare förlängs i väntan på
att en annan temporär lösning kan ordnas.
4

Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt 11 § förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska endast
nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och
kvotflyktingar omfattas av anvisningar.
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Av de lite drygt 60 kommuner som svarar att de temporära lösningarna upphör och de nyanlända hänvisas till den ordinarie bostadsmarknaden är det 38 kommuner som har angivet detta svar
som enda alternativ. Dessa kommuner är fördelade över alla län
men de flesta återfinns i Västra Götalands, Stockholms och Skåne
län.
Av de 38 kommuner som enbart svarar att de planerar att hänvisa nyanlända till den ordinarie bostadsmarknaden är det 22 kommuner som på annan plats i årets BME svarar att det saknas ett
utbud av bostäder för de med låga inkomster eller som i övrigt har
svag ställning på bostadsmarknaden.
Frågan om bostadsmarknadsläget för de med svag ställning
väcker många frågor hos kommunerna
I anslutning till frågan om det finns eller saknas ett utbud av
bostäder tillgängliga för de med låg inkomst eller svag ställning på
bostadsmarknaden, har kommunerna kunnat lämna fritextkommentarer. Sammanlagt har 92 kommuner lämnat skriftliga kommentarer.
Framför allt ifrågasätts frågans konstruktion och man efterlyser ett
förtydligande av frågans innebörd. Kommunerna ställer t.ex. motfrågor om var gränsen går för vad som ska räknas som låg inkomst
och vad begreppet ”utbud” betyder i förhållande till de med svag
ställning på bostadsmarknaden.
Bostäder i äldre bostadsbeståndet finns där hyrorna inte är så höga,
relativt sett. Men det är få som är lediga för uthyrning (kommun i
Norrbottens län).
Det finns ett utbud av billigare bostäder i det äldre beståendet men
antalet lediga bostäder understiger efterfrågan (kommun i Jönköpings
län).
Det finns bostäder med låga bostadskostnader men inte tillräckligt
många för att tillgodose behoven. Det saknas även bostäder för hushåll
med de allra lägsta inkomsterna (kommun i Skåne län).

I flera svar anges att allmännyttans bostäder ingår i ett sådant utbud, eller att bostäder i det äldre hyreshusbeståndet har lägre hyror
och därmed teoretiskt utgör ett tillgängligt utbud. Dock begränsas
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denna tillgänglighet just nu av att utbudet är för litet för att kunna
tillgodose den stora efterfrågan som finns från de med låga
inkomster eller som har svag ställning på bostadsmarknaden.
Framför allt är det kommuner i de norra länen eller de mindre
kommunerna som lyfter att utbudet för de med svag ställning finns
i de billiga bostäderna, i det äldre bostadsbeståndet.
3.2.3

Kommunernas verktyg i BME

Nästan alla kommuner har nu antagit riktlinjer för
bostadsförsörjningen och drygt hälften har mål och ambitioner
som är särskilt inriktade mot de med svag ställning
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Källa: Boverket, BME 2018.

Frågan om kommunerna har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning ställs varje år i BME. I figur 3.14 presenteras kommunernas
svar i 2018 års enkät. Sammanlagt svarar 238 kommuner att de har
riktlinjer. Siffran motsvarar cirka 82 procent av rikets kommuner.
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På utredningens fråga om kommunen har mål eller uttalade ambitioner i riktlinjerna som är särskilt inriktade mot de grupper som
har låga inkomster eller som på annat sätt har en svag ställning på
bostadsmarknaden, svarar 156 kommuner (som har antagna riktlinjer) ja och 76 kommuner svarar nej.
I flertalet kommuner sker intern samverkan över
förvaltningsgränserna
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Källa: Boverket, BME 2018.

Som framgår av figur 3.15 svarar över 180 kommuner ja på frågan
om det sker samverkan mellan kommunens olika förvaltningar för
att särskilt underlätta för grupper som har låga inkomster eller som
på annat sätt har en svag ställning på bostadsmarknaden.
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Ungefär hälften av kommunerna planerar för
bostadsförsörjningen i samverkan med andra kommuner
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Källa: Boverket, BME 2018.

Av figur 3.16 framgår att ungefär hälften av kommunerna svarar ja
på frågan om de samverkar med andra kommuner i planeringen för
bostadsförsörjningen. I anslutning till frågan angavs att med samverkan avses t.ex. gemensam regionplanering, gemensam exploatering vid kommungränser, gemensamma analyser av bostadsmarknaden eller utbyte av information om bostadsbyggande och bostadsbehov.
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Tre femtedelar av kommunerna använder förturer till bostad
som ett verktyg och de som oftast får förtur är nyanlända

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Förturssystem

Grupper som får förtur

Källa: Boverket, BME 2018.

Figur 3.17 visar att 174 kommuner svarar ja på frågan om det finns
någon form av förturssystem för att få en bostad i kommunen. Över
100 kommuner anger att nyanlända beviljas förtur och 87 kommuner
svarar att den som har fått ett arbete och behöver flytta till kommunen kan få förtur till bostad. Med särskilt skäl avses t.ex. medicinska orsaker eller våld i nära relationer. Utöver de i figuren redovisade förtursgrupperna svarar ett mindre antal kommuner att trångbodda familjer, hushåll som av ekonomiska skäl behöver flytta till en
billigare bostad, studenter, ungdomar, äldre och hemlösa har beviljats förtur.
Av 276 kommuner svarar 12 att de har en kommunal bostadsförmedling, varav fyra av dessa svarar nej på frågan om det finns ett
förtursystem till bostad. Utöver dessa svarar ytterligare 13 kommuner att de är anslutna till en annan kommuns bostadsförmedling
eller marknadsplats och av dessa svarar fem kommuner att det saknas ett förtursystem.

78

SOU 2018:35

Kartläggning av kommunernas arbete

Stort antal sociala andrahandskontrakt men trenden pekar neråt
och det gör också antalet direktägda bostäder i kommunens regi
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Källa: Boverket, BME 2010–2018, utredningens bearbetning.

Sedan år 2009 följer Boverket utvecklingen av den s.k. sekundära
bostadsmarknaden, dvs. kommunernas bostadssociala lösningar för
hushåll som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster. Det
som efterfrågas är om kommunerna hyr ut bostäder i andra hand
med särskilda villkor – ofta benämnda som sociala hyreskontrakt
eller kommunkontrakt – och hur många sådan kontrakt det finns i
kommunen.5 BME visar att denna typ av bostadslösning över tid
blir allt mer omfattande. Utvecklingen av antalet sociala kontrakt
tycks ha kulminerat år 2016. I BME 2017 fanns det sammanlagt
över 26 000 sociala hyreskontrakt. Som framgår av figur 3.18 har
trenden vänt neråt under 2017.
I BME 2018 svarar 250 kommuner ja på frågan om kommunen
hyr ut bostäder med tillsyn och särskilda villkor eller regler i andra
hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostads5

Vissa år, dock inte 2018, ställs frågan hur många som får ta över sina hyreskontrakt respektive hur många som efter en viss tid förväntas flytta vidare till annan bostad.

79

Kartläggning av kommunernas arbete

SOU 2018:35

marknaden. Motsvarande siffror de två föregående åren var 285 jakommuner 2017 och 257 ja-kommuner 2016. Siffrorna kan jämföras
med år 2010 då 220 kommuner svarade ja på motsvarande fråga.
Sett till antalet sekundära bostadslösningar har omfattningen
minskat till 24 000 kontrakt.6 Siffran är lägre än 2017 men högre än
vad som uppgavs år 2016.
Från och med 2016 ställs en fråga om hur många bostäder som
kommunen äger t.ex. i form av bostadsrätter eller enfamiljsvillor.
Av figur 3.18 framgår att antalet direktägda bostäder ökade relativt
kraftig under 2016 för att i likhet med de sociala hyreskontrakten
minska i antal ett år senare.
Få kommuner använder sig av kommunala hyresgarantier
men något fler har för avsikt att använda sig av det verktyget
i framtiden
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Källa: Boverket, BME 2018.

6

21 kommuner har inte besvarat frågan. Det är det största bortfallet under de år som frågan
ställts. Även om samtliga kommuners sociala hyreskontrakt skulle räknas med hamnar
totalen ändå sannolikt under toppnoteringen 26 000 kontrakt.
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Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en
hyresgäst som bedöms ha tillräckligt god ekonomi för att betala
hyra, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Garantin kan vara en hjälp till ett eget boende för den som
har betalningsanmärkningar, eller som har för låg inkomst för att
bli godkänd som hyresgäst av en hyresvärd. Som framgår av
figur 3.19 är det cirka en fjärdedel av landets kommuner som använder kommunala hyresgarantier. Något fler än en fjärdedel har
för avsikt att använda sig av hyresgarantier i framtiden. Framför allt
är det kommunerna i Jönköpings (54 %), Hallands (50 %) och
Uppsala län (50 %) som svarar att de har för avsikt att införa kommunal hyresgaranti.
Ingen av kommunerna i Södermanlands län använder kommunal
hyresgaranti och samtliga svarar nej på frågan om de avser att
införa garantier i framtiden.
Kommunal bostadsförmedling ses sällan som ett ändamålsenligt
verktyg
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Källa: Boverket, BME 2018.
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När de kommuner som har en bostadsförmedling eller som svarar
att de är anslutna till en annan kommuns förmedling eller marknadsplats sorteras bort, återstår 271 kommuner.7 Som figur 3.20
visar svarar 95 procent (257 st.) av dessa kommuner att de inte
överväger att införa en kommunal bostadsförmedling.
Av de 14 kommuner som överväger att införa en bostadsförmedling är det fem stycken som svarar att en förmedling skulle vara
till hjälp för de med svag ställning på bostadsmarknaden, en kommun svarar nej och åtta kommuner svarar vet ej.8
Få kommuner överväger att införa ett kommunalt bostadsbidrag
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Källa: Boverket, BME 2018.

7

Boverket definierar en kommunal bostadsförmedling som en serviceinstans där bostäder
från flera olika fastighetsägare kan förmedlas och där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla.
8
Frågan lyder: Skulle en kommunal bostadsförmedling ge bättre förutsättningar att tillgodose bostadsbehovet till de grupper som ni kryssat för i fråga 36 (om förtur) – eller vissa av
dessa gruppers bostadsbehov?
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Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter vidgar kommunernas befogenheter utöver vad som framgår av kommunallagen. Av 2 kap. 6 § framgår att kommunerna med avsteg från
likställighetsprincipen i kommunallagen får lämna enskilda hushåll
ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa
eller inneha en permanentbostad.9 Som framgår av figur 3.21 är det
ytterst få kommuner som överväger att införa ett kommunalt bostadsbidrag för att stödja grupper som har låga inkomster eller som
på annat sätt har en svag ställning på bostadsmarknaden.
Kommunernas möjligheter att påverka upplåtelseformerna i
nyproduktion påverkas av marknadsläget
Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar är en markanvisning en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en
begränsad tid och under specifika villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunalägt markområde för bostadsbyggande.
Markanvisningsavtal kan innehålla krav på att byggherren ska
bygga bostäder med viss upplåtelseform eller andra villkor.

9

Av förarbetena (prop. 1992/93:242) framgår att bestämmelsen avser såväl stöd för att
behålla eller anskaffa en befintlig bostad som stöd för att uppföra en ny bostad. Dock är det
inte tillåtet att med stöd av bestämmelsen lämna bidrag till fastighetsägare för att därigenom
sänka boendekostnaderna för enskilda.
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Som framgår av figur 3.22 svarar över 180 kommuner nej på frågan
om de styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning. De
kommuner som svarar ja återfinns främst i kategorin kommuner
med flest antal färdigställda bostäder. Bland dessa kommuner svarar 60 kommuner att de under de senaste två åren har påverkat upplåtelseformerna i samband med markanvisning.
Någon avgörande skillnad mellan det första och andra intervallet, dvs. kommunerna med minst respektive näst flest antal
färdigställda bostäder, står inte att finna. Av kommunerna med näst
flest antal färdigställda bostäder svarar 14 stycken ja på frågan.
I dessa kommuner varierar antalet färdigställda bostäder mellan 11
och 78 bostäder. Motsvarande variation i de 82 kommuner som inom
samma intervall svarar nej på frågan är mellan 10 och 96 färdigställda
bostäder. Skillnaderna som kommer till uttryck i figuren mellan
kommunerna med lägst och näst lägst antal färdigställda bostäder är
en spegling av att det finns något fler kommuner totalt sett i mittenintervallet.
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Ett fåtal kommuner ställer i markanvisningsavtal krav
på att få förmedla nybyggda bostäder
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Källa: Boverket, BME 2018.

Som framgår av figur 3.23 är det ett fåtal kommuner som ställer
krav på att få förmedla nyproducerade bostäder i samband med
markanvisning. Som de blå och orange staplarna i figuren indikerar
så är det i kommuner med flest antal färdigställda bostäder som det
ställs sådana krav. I kommuner där det inte byggs så många bostäder anvisas heller inte särskilt mycket mark, vilket framgår av de
grå staplarna.
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Få kommuner använder markanvisning för att påverka
hyresnivån
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Källa: Boverket, BME 2018.

Av figur 3.24 framgår att ytterst få kommuner använder markanvisningen för att påverka hyresnivåerna i de nybyggda bostäderna.
Om det förekommer så är det främst i kommuner med stort antal
färdigställda bostäder i flerbostadshus.
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Det är få kommuner som ekonomiskt stödjer nyproduktion
av bostäder
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Källa: Boverket, BME 2018.

I figur 3.25 redovisas svaren på frågan om kommunerna har medverkat till nyproduktion av bostäder genom att hyra de färdiga
bostäderna eller garantera hyror. Oavsett om marknaden bygger få
eller många bostäder så är det få kommuner som svarar att de
direkt ekonomiskt medverkar till nyproduktion på det sätt som
efterfrågas i enkätfrågan. Sammanlagt svarar 33 kommuner att de
har medverkat till nyproduktion. Majoriteten av dessa finns bland
kommunerna med flest antal färdigställda bostäder.
På frågan om kommunens medverkan har haft som syfte att
främja grupper som har låga inkomster eller som på annat sätt har
en svag ställning på bostadsmarknaden svarar 26 av de 33 kommunerna ja medan sex stycken svarar nej. Bland kommunerna som
svarar att syftet är att främja de med svag ställning återfinns några
av de stora kommunerna som Göteborg, Linköping, Malmö,
Stockholm och Östersund.
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Kommunstudien

Utredningen har besökt samtliga 13 kommuner i Östergötlands
län. Kommunerna är mycket olika vad gäller befolkningsstorlek,
bostadsbestånd, bostadsbyggande och närhet till arbetsmarknader.
År 2016 färdigställdes 2 375 bostäder i länet. De största kommunerna, Linköping och Norrköping, dominerar vad gäller antalet färdigställda bostäder. De mellanstora kommunerna har fått ett ökat
tillskott av nyproducerade bostäder jämfört med tidigare och småhusbyggandet har ökat även i de mindre kommunerna.
Ett län med både stora städer och perifer glesbygd
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Källa: SCB.

Som framgår av figur 3.27 finns i Östergötland två stora städer
samt några av landets minsta kommuner.
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Regional strukturbild för Östergötland
Upprättad av Samhällsbyggnadsenheten inom Regional utveckling, Region Östergöt land 2015

Länsstyrelsen skriver i den regionala bostadsmarknadsanalysen att
invånarna i Östergötland i dag rör sig över ett större geografiskt
område än tidigare. Det har till exempel blivit vanligare att bo i en
kommun och arbeta i en annan. Det innebär i sin tur att resorna till
och från arbetet har blivit längre. Pendlingen belyses i kartan i
figur 3.28 ovan.
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3.3.1

Östgötakommunernas svar i BME

Källa: Boverket, BME 2018.
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Källa: Boverket, BME 2018.
* Kommuner som inte angivit något svar anvisar inte mark.

I tabellerna 3.4 och 3.5 sammanfattas Östgötakommunernas svar på
ett antal för utredningen relevanta frågor som ställs i BME 2018.
Kinda kommun, Norrköpings kommun och Valdemarsviks kommun
bedömer att det är balans på deras bostadsmarknader. Övriga kom-
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muner gör motsatt bedömning och svarar att det råder underskott på
bostäder.
Fyra kommuner svarar att det finns ett utbud av bostäder som är
tillgängliga för de med svag ställning på bostadsmarknaden. Dubbelt
så många kommuner svarar att motsatsen råder i deras kommuner,
dvs. att ett sådant utbud saknas. Svaren samvarierar inte med kommunernas uppfattning om balansen på marknaden generellt, vilket
borde betyda att det är någon separat bostadsmarknad som svaren
avser.
På frågan om det i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen finns ambitioner med inriktning på svaga grupper har fler än
hälften av kommunerna svarat ja. Av riktlinjerna framgår att det rör
sig om inbördes helt olika svaga grupper.
På frågan om kommunens förvaltningar samverkar svarar
Finspång, Kinda och Mjölby nej. Utredningens bedömning efter
att ha besökt kommunerna är att ett sådant samarbete är jämförelsevis väl utvecklat i Finspång och Mjölby. Svaren visar att enkätsvar
på frågor som till synes kan vara värderingsfria innehåller värderingar.
Vad gäller Östgötakommunernas svar på frågor om användningen av olika verktyg speglar de svaren i riket som helhet.
3.3.2

Hur beskriver kommunerna de otillfredsställda
bostadsbehoven i intervjuerna?

Samtliga kommuner som utredningen har intervjuat beskriver ett
bostadsmarknadsläge där de som har en svag ställning på bostadsmarknaden har fått det allt svårare att hitta bostäder som passar
deras behov. De svårigheter som återkommande lyfts fram i intervjuerna är:
– den allmänna bostadsbristen,
– bristen på ”billiga” hyresbostäder,
– för få och för korta flyttkedjor, och
– hyresvärdarnas uthyrningsnormer, t.ex. att de inte godkänner försörjningsstöd eller etableringsersättning.
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Hur går det till när kommunerna bedömer behovet av bostäder?
Utan undantag planerar kommunerna som utredningen besökt för
ett ökat nybyggande de närmaste åren för att möta det de uppfattar
som allvarlig bostadsbrist.
Kommunerna försöker i varierande grad skaffa sig en bild av
behovet av bostäder genom att använda demografi- och befolkningsprognoser grundade på offentlig statistik, genom samtal med
fastighetsägare, banker, byggare och mäklare, historiska erfarenheter av in- och utflyttningsmönster och politiskt beslutade tillväxtmål.
Kommunernas generella behovsbedömningar bygger på grova
uppskattningar. I de mer avancerade beräkningsscenarierna används
befolkningsprognoserna för att uppskatta hur många hushåll av
olika typer det kommer att finnas och vilka bostadsstorlekar dessa
kommer att efterfråga i framtiden.
Andra exempel på hur behovet bedöms är att allmännyttans bostadskö har blivit längre, eller att socialtjänsten signalerar att antalet
som söker hjälp för att de inte kan få en bostad ökar.
Framför allt används socialtjänsten som källa för att bedöma
bostadsbehovet för de särskilda grupper som kommunerna enligt
BFL ska göra en behovsanalys för.
Ingen gemensam bild av vilka målgrupper som har svag
ställning på bostadsmarknaden
Kommunerna har inte samma bild av vilka det är som har svag ställning på bostadsmarknaden. I en del kommuner talar man hellre om
hushåll med svag ekonomi och betalningsanmärkningar än om särskilda grupper. I andra kommuner menar man att de ”svaga” utgörs
av de som har försörjningsstöd, som har sociala problem, personer
med medicinska diagnoser, missbrukare, ensamkommande ungdomar, unga vuxna, studenter, nyanlända och äldre i behov av stöd.
Några kommuner hänvisar till Boverkets vägledning vid framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen, dvs. äldre, ungdomar, unga vuxna, studenter, personer med funktionsnedsättning,
nyanlända, hemlösa, kvinnor i behov av skyddat boende och personer med låg betalningsförmåga.
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De svaga gruppernas bostadsbehov ska lösas med flyttkedjor
Kommunerna vittnar om att efterfrågan på bostäder har ökat. Priserna för villor och bostadsrätter har gått upp och det finns inte
längre några vakanser i hyresbostadsbeståndet. Detta har lett till att
det saknas lediga bostäder även i de minsta kommunerna. Det är
långa väntetider för att få en hyresbostad i allmännyttans bestånd
och därmed har rörligheten på bostadsmarknaden försvårats. För
de som har svag ställning på bostadsmarknaden innebär den låga
vakansgraden att konkurrensen om bostäderna blir högre.
Kommunerna anser heller inte att nyproducerade bostäder löser
bostadshoven för dem som man anser har svag ställning på bostadsmarknaden. Kommunerna förväntar sig att flyttkedjor ska starta
genom att äldre lämnar äldre billiga bostäder för att flytta till bättre
anpassade bostäder i nyproduktion.
Höga krav för att hyra bostäder i det befintliga beståndet
Ett hinder för att tillgodose bostadsbehoven för de med svag ställning på bostadsmarknaden, som lyfts fram i intervjuerna, är hyresvärdarnas uthyrningsnormer.
Den bild som intervjuerna förmedlar är att hushåll med försörjningsstöd kan nekas hyreskontrakt hos både det kommunala bostadsbolaget och hos de privata hyresvärdarna.
Kommunerna är särskilt kritiska till att privata hyresvärdar har
så pass hårda förmedlingskrav att det i princip blir omöjligt för den
som har svag ställning att komma ifråga för ett hyreskontrakt.
Nyanländas behov av bostäder behandlas olika
Nyanlända som bosätter sig på egen hand får klara sig själva
I intervjuerna görs det tydliga distinktioner mellan nyanlända som
bosatt sig på egen hand och nyanlända som kommunen har tagit
emot enligt bosättningslagen. Uppfattningen bland kommunerna
är att gruppen egenbosatta inte primärt är kommunens ansvar när
det kommer till bostadsfrågan.
Det är omvittnat av alla personer som utredningen har träffat att
nyanlända som bosatt sig på egen hand i stor utsträckning bor hos
94

SOU 2018:35

Kartläggning av kommunernas arbete

varandra eller hyr in sig hos privatpersoner. Problemet som lyfts
fram i mötena med kommunerna är att denna grupp har svårt att
efterfråga bostäder av god kvalitet. Kommunerna uppfattar att de har
små eller inga möjligheter alls att stödja och hjälpa den här gruppen
med ändamålsenliga bostäder. De nyanlända som har valt att bosätta
sig själva får i princip klara sina boenderelaterade problem på egen
hand.
Anvisat boende kan variera
När det gäller nyanlända som omfattas av bosättningslagen varierar
bostadslösningarna från kommun till kommun. Vanligtvis ställer
kommunernas egna bostadsbolag upp med bostäder men i flertalet
kommuner bidrar även de privata hyresvärdarna med en delmängd.
Det vanligaste är att de nyanlända får börja sin bostadskarriär i en
bostad som kommunen innehar förstahandskontraktet på. De nyanlända som fått andrahandskontrakt kan på sikt få ta över hyreskontraktet.
I de fall kommunen inte kan skaffa fram en bostad med permanent eller temporärt hyreskontrakt erbjuds de nyanlända ett genomgångsboende. Det kan handla om delat boende med flera andra personer i paviljonger eller lokaler som tillfälligt har gjorts om till
boenden.
Om det förkommer tidsbegränsade hyreskontrakt är det oklart
vad som händer när tidsgränsen för avtalen med dem som bor i bostäderna löper ut. Ingen av kommunerna kan svara på vad som ska
hända framöver när de temporära lösningarna enligt befintliga
planer ska upphöra. En del Östgötakommuner varnar t.o.m. för att
detta kan bli ett stort hemlöshetsproblem om några år.
En kommun har byggt ett hyreshus i egen regi som vid behov
användes som genomgångsboende för ensamkommande ungdomar
m.fl.
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Den regionala nivån är inte en arena för bostadsförsörjningen
Bostadsmarknaden har en regional dimension som är viktig att
beakta när riktlinjer för bostadsförsörjningen bestäms. Länsstyrelsen bidrar med underlag och samlar till möten men det är enligt
intervjupersonerna oklart vilken betydelse detta har.
På utredningens fråga om kommunerna deltar i regionala samtal
varierar svaren men något egentligt samarbete kring bostadsförsörjningsfrågor med andra kommuner finns inte i Östergötland. I varje
fall inte om det regionala samarbetet i olika former är tänkt att leda
fram till analyser och till ett samlat agerande. Mindre kommuner
använder statistik och prognoser från regionen men den regionala
samverkan i den mån den förekommer saknar betydelse för respektive kommuns behovsbedömningar och marknadsanalyser.
Något särskilt fokus på svaga grupper finns det inte heller i de
regionala kontakterna. På den regionala nivån, så som Östgötakommunerna beskriver den, behandlas framför allt kollektivtrafikfrågor och sjukvårdsfrågor. Mindre kommuner upplever att den
regionala arenan domineras av länets största kommuner och att
övriga får förhålla sig till det.
Av de två största kommunerna, Linköping och Norrköping, är
det enbart Norrköping som vid mötet med utredningen svarar att
kommunen samverkar med andra kommuner i regionen.10
3.3.3

Vilka verktyg beskriver kommunerna i intervjuerna?

Stor spännvidd mellan olika kommuners uppfattning
Svaren på frågan hur den kommunala verktygslådan ser ut och vilka
verktyg som finns tillgängliga varierar från kommun till kommun.
I två kommuner kunde de inte svara på frågan alls. I andra kommuner har ett flertal verktyg räknats upp och kopplats till specifika
åtgärder. På den direkta frågan ”vad har ni för verktyg?” svarar de
flesta kommuner att det är allmännyttan som är universalverktyget.

10

I BME svarar Norrköping ja på frågan: Samverkar er kommun med andra kommuner i planeringen för bostadsförsörjning? och Linköping svarar nej. Svaren som lämnas vid intervjutillfällena
och i BME utesluter dock inte att det kan finnas personer i Linköpings kommun som hade
kunnat svara ja på samma fråga.
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Ett annat verktyg som flertalet kommuner lyfter fram är det
kommunala planmonopolet. Andra verktyg är markägande, planberedskap och samarbete med privata hyresvärdar.
Några kommuner lyfter fram riktlinjerna för bostadsförsörjning
som ett verktyg. I andra kommuner förefaller riktlinjerna ha en
mer symbolisk funktion.
En kommun anser att mark- och planberedskapen och ett bra
samarbete med allmännyttan och de privata hyresvärdarna är tillräckligt för att lösa alla bostadsproblem som kan uppstå.
En annan kommun anser i stället att det saknas konkreta verktyg, resurser och kompetens för att få fram tillräckligt med bostäder till dem som har svag ställning på bostadsmarknaden.
Olika organiserade men sociala hyreskontrakt används
i alla kommuner
Kommunernas arbete med bostadsfrågor för de personer eller hushåll som står utanför bostadsmarknaden är organiserat på olika sätt.
De kommuner som har inrättat en särskild funktion i syfte att
renodla kommunens uthyrning till personer eller hushåll som inte
själva kan göra sig gällande på bostadsmarknaden tenderar att framhålla denna verksamhet som ett särskilt verktyg.
I andra kommuner, där bostadsfrågorna är en del av socialtjänstens verksamhet, framhålls inte denna verksamhet lika tydligt.
Oavsett hur verksamheterna är organiserade så är utfallet detsamma. Samtliga kommuner använder sociala hyreskontrakt – som
innebär att kommunen går in som förstahandshyresgäst och hyr ut
bostaden i andra hand – som ett sätt att tillhandahålla bostäder åt
den grupp bostadslösa som står allra längst från bostadsmarknaden.
Ingen kommun avser att inrätta en kommunal
bostadsförmedling eller ett kommunalt bostadsbidrag
Frågan om bostadsförmedling diskuteras i några kommuner (det är
politikerna som tagit initiativet) men ingen har infört eller har för
avsikt att införa en kommunal bostadsförmedling.
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Ingen av kommunerna i Östergötland har övervägt att införa ett
ekonomiskt stöd för boendet utöver det som kan beviljas av socialtjänsten.
3.3.4

Markpolitik och detaljplaner som verktyg
i bostadsförsörjningsarbetet

Marknadsförutsättningar och kommunernas markinnehav påverkar
hur intervjupersonerna ser på möjligheterna att använda mark- och
detaljplaneinstrumenten. En tydlig skiljelinje kan dras mellan kommuner där bostadsbyggande företag finner det lönsamt att investera och de kommuner som inget hellre önskar än att hitta exploatörer som är villiga att bygga bostäder.
En annan skiljelinje går mellan kommuner som har brist på egen
byggbar mark och de som har egen mark att anvisa.
Kommuner som befinner sig mitt emellan – som har ett eget
markinnehav men där marknadsförutsättningarna för nyproduktion
är svaga – beskriver hur de genom strategiska markinköp försöker
locka till sig aktörer som vill bygga bostäder i deras kommun.
Marknadsförutsättningarna avgör även hur kommunerna ser på
detaljplanen som ett verktyg för att styra bostadsproduktionen i
någon viss riktning. Om marknaden inte är tillräckligt stark kan
inte kommunen styra vad som ska byggas. I kommuner med särskilt svaga marknadsförutsättningar för bostadsproduktion anpassas detaljplanerna till vad någon vill bygga.
De kommuner som har svaga marknadsförutsättningar försöker
också undvika allt för detaljerade detaljplaner. Dels därför att det
kan göra det svårt att anpassa bebyggelsen efter förändrad efterfrågan, dels därför att allt för detaljerade detaljplaner anses kunna
utgöra ett hinder för investeringar i bostäder och ses därmed som
riskabla. I slutändan är det dock den svaga efterfrågan som utgör
det största hindret för nyproduktion.
Flera intervjupersoner resonerar om att det i teorin borde vara
möjligt att använda detaljplanen för att sortera fram byggherrar som
har kompetens att bygga billigt. Erfarenhetsmässigt har det oftast
visat sig att när projekten är avslutade blir det likväl dyra hyror.
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Krav på lägre hyror vid markanvisning diskuteras
I några kommuner pågår en diskussion om använda markinnehavet
för att ställa krav på billiga bostäder eller lägenheter med olika
hyresnivåer, men det råder osäkerhet kring hur det ska gå till. De
kommuner som har tankar om att reglera hyresnivån i markanvisningsavtal tittar på det s.k. Frihamnenprojektet i Göteborg som
anses vara en föregångare vad gäller differentierade hyror i nyproduktion.
Diskussioner förs även om att i markanvisningarna ställa krav på
att kommunen ska få disponera 10 procent av bostäderna för sociala ändamål.
Styrning av upplåtelseformer och exploateringsgrad
I några kommuner används detaljplanen (och markanvisningsavtal)
för att styra nyproduktionen mot hyresrätter. I vissa fall kan detaljplanen användas för att förhindra att det byggs exklusiva och väldigt dyra bostäder. På starkare marknader kan exploateringsgraden
påverkas genom detaljplanen så att det byggs stora flerbostadshus
på höjden.
3.3.5

Allmännyttan är universalverktyget

I flertalet kommuner beskrivs de allmännyttiga bostadsföretagen
som ett kraftfullt instrument för att hantera alla former av bostadsproblem som inte löses på marknaden. En tydlig skiljelinje går mellan de kommuner som har en allmännytta och de som inte har det.
De kommuner som har en allmännytta beskriver att de använder
den som bostadsförmedling, för att hantera förturer, sociala kontrakt och bosättning av nyanlända.
Kommunerna använder allmännyttan för nyproduktion eller för
socialt hållbar upprustning av befintliga hyresbostäder
Det kommunala bostadsbolaget är vanligen den största hyresvärden
i kommunen och det ses som självklart att bolaget ska ta ansvar för
att få igång nödvändig nyproduktion, eller för att renoveringar av
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äldre bostadshus sker utan att det medför allt för höga hyreshöjningar.
Hur kraftfullt detta verktyg är påverkas bland annat av vilken
ambitionsnivå kommunerna har i sina ägardirektiv.
Ägardirektiv till allmännyttan att ta särskilt ansvar
för svaga grupper
Vid intervjuerna ställdes frågan om det finns formuleringar i allmännyttans ägardirektiv som ålägger bostadsbolagen att ta särskild
hänsyn till hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden eller
som på annat sätt definieras som ”svaga”. Några kommuner svarar
att deras direktiv innehåller särskilda formuleringar om att allmännyttan ska tillhandhålla bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen enligt bosättningslagen. I några fall står det i ägardirektiven
hur många bostäder som bolagen ska ”leverera” till socialtjänsten för
sociala ändamål.
I de mindre kommunerna är det korta beslutsvägar mellan kommunledning och bostadsbolaget. Alla vet vad som gäller utan att
det behöver vara beskrivet i ett ägardirektiv.
I vissa kommuner är det kommunala bostadsbolaget organiserat
i stiftelseform. Till en stiftelse kan kommunen av formella skäl inte
formulera några ägardirektiv. Där de formella styrningsmöjligheterna saknas framhålls dialogen mellan stiftelsen och kommunledningen som mycket viktig.
Kommuner som saknar allmännytta anger att de i stället för en
mera omfattande dialog med de största privata fastighetsägarna.

3.4

Boverkets kartläggning av allmännyttans
ägardirektiv

Boverket har genom 4 § förordning (2011:1159) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag bl.a. i uppdrag att årligen följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på
bostadsmarknaden. I Boverkets uppföljning 2017 fokuserade myndigheten på tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i 12 kap. JB
(hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som träd100
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de i kraft den 1 januari 2011. Rapporten Allmännyttiga kommunala
Bostadsaktiebolag – utvärdering av tillämpningen av gällande lagstiftning överlämnades till regeringen den 30 november 2017.
Som ett led i granskningen av kommunernas styrning av de kommunala bostadsaktiebolagen studerades de kommunala bostadsbolagens ägardirektiv.
Totalt finns det 266 kommunala bostadsaktiebolag i Sverige och
av dessa granskade Boverket 212 bolags ägardirektiv. Ungefär 95 procent av de granskade bolagen hade ägardirektiv som var daterade år
2011 eller senare.
Direktiven innehåller ofta formuleringar som stipulerar vad som
är syftet med bolagens verksamhet, det finns ofta skrivningar som
talar om att hyresgästerna ska ha ett visst inflytande i boendet och i
bolagen, och det finns skrivningar som talar om vilken roll bolagen
ska ha i kommunens bostadsförsörjningsarbete etc.
Ägardirektiven kan också innehålla skrivningar som talar om
vilket bostadssocialt ansvar ägaren (kommunen) anser att allmännyttan ska ta. För att belysa hur det bostadssociala ansvaret kommer till uttryck i ägardirektiven har författarna till Boverkets rapport skapat ett antal kategorier som använts för att analysera ägardirektiven:
• Unga.
• Studenter.
• Äldre.
• Funktionsnedsatta.
• Flyktingar.
• Nyanlända.
• Personer med svag ställning på eller som står utanför ordinarie
bostadsmarknad.
Boverket fann att av de 212 ägardirektiv som granskades var det
59 stycken som pekade ut personer med svag ställning/eller står
utanför bostadsmarknaden som en målgrupp att ta hänsyn till i
verksamheten. Flera kommuner har också inskrivet i sina ägardirektiv att bolagen ska samverka med socialtjänsten eller att en
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viss andel av bolagets bostadsbestånd, nyproduktion eller nyuthyrning ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål.
Ägardirektiv som talar om att allmännyttan ska ta hänsyn till
särskilda målgrupper, däribland personer med svag ställning
på bostadsmarknaden

100%
80%
60%

40%
20%
0%

Källa: Boverket, bearbetat av utredningen.

Figur 3.26 visar den procentuella fördelningen mellan de olika bostadssociala kategorierna. Det är mer vanligt att kommunerna i sina
direktiv uppmärksammar äldres bostadsbehov men därefter följer
personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Om man med
kategorin ”personer med svag ställning/står utanför bostadsmarknaden” menar en delmängd personer som inte ingår i kategorierna
unga, studenter, äldre osv. framgår inte av Boverkets datamaterial.
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3.5

Länsstyrelsernas rapport

3.5.1

Länsstyrelsens granskning av kommunernas riktlinjer
för bostadsförsörjningen

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunerna upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet.
Sammantaget visar länsstyrelsens granskning att flertalet riktlinjer har bra beskrivningar av den demografiska utvecklingen och
av efterfrågan på bostäder på generell nivå. Länsstyrelsen menar att
vissa kommuners riktlinjer beskriver marknadsförutsättningar.
I stort sett samtliga riktlinjer innehåller kommunala mål.
Dock visar granskningen att flertalet riktlinjer saknar specificerade mål som kopplar till analysen av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar i kommunen.
Länsstyrelsernas granskning pekar alltså på att riktlinjerna för
bostadsförsörjning kan vara av mycket olika kvalitet. Kommunerna
gör det som efterfrågas i lagstiftningen. De beskriver hur den demografiska utvecklingen kan komma att se ut långsiktigt, de försöker
bedöma marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande och de
redogör för bostadsbehovet för flera av de grupper som räknas upp i
Boverkets handbok.
För att kunna analysera hur kommunernas riktlinjer förhåller sig
till dem som har det svårast att komma in på bostadsmarknaden har
länsstyrelserna använt begreppet särskilda målgrupper. Målgrupperna har man tagit fram utifrån Boverkets vägledning till kommunerna vid framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen
enligt BFL, dvs. ungdomar, studenter, äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Ett annat begrepp som har använts i analysen är ”särskilda grupper” som definieras som de som
av olika skäl har det svårt på bostadsmarknaden.
Det finns ett tydligt mönster i de kommunala riktlinjerna:
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– Mål och analyser av behov och efterfrågan hänger inte ihop med
bostadsbehovet för de individer eller hushåll vars behov inte
tillfredsställs av marknaden.
– Flertalet riktlinjer saknar långsiktig planering för nyanlända liksom för ungdomar.
– Det saknas behovsbedömningar för särskilda grupper.
– De flesta kommuner är medvetna om behoven hos barnfamiljer
med en svag ekonomi men de ser samtidigt många hinder för att
bygga för målgruppen.
Länsstyrelserna skriver i rapporten att det på många sätt har skett
en positiv utveckling inom arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning men att det fortsatt är ett utvecklingsområde när det gäller
att se till de särskilda målgruppernas inträde och etablering på bostadsmarknaden.
Under rubriken länsstyrelsernas slutsatser lyfts bland annat
fram att riktlinjerna inte har hittat sin form och rätta innehåll. Det
har inte blivit ”dokumentet” som kommunen samlas kring för att
beskriva bostadsbehoven för särskilda grupper, skriver länsstyrelserna. Därmed menar man att riktlinjerna inte blir handlingsplanen
för den egna kommunen att tillgodose behoven för särskilda grupper.
3.5.2

Länsstyrelsens analys av kommunernas verktyg

Länsstyrelserna konstaterar att kommunerna disponerar många verktyg men att användningen av dem varierar mellan kommunerna.
En av länsstyrelsernas slutsatser är att hela verktygslådan inte
alltid finns tillhands i den enskilda kommunen. De kommunala förutsättningarna varierar mycket både mellan län och inom län.
Några kommuner saknar t.ex. kommunalt ägd mark eller en kommunal allmännytta. I andra kommuner finns det inte marknadsmässiga förutsättningar att bygga nya bostäder.
En annan slutsats är att vissa kommuner har fått ta ett större
ansvar för människor med svag ekonomi.
Länsstyrelserna skriver också att kommunerna behöver stöd för
att utveckla användandet av verktygslådan.
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Generellt behöver kommunerna stöd i att utveckla sitt arbete när det
gäller att använda sin verktygslåda i bostadsförsörjningsarbetet att
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 11

För att lösa frågorna på bostadsmarknaden för de personer som på
olika sätt står utanför räcker det inte att bara ta fram kommunala
riktlinjer. De stödåtgärder för att utveckla verktygen som det talas
om i citatet ovan, handlar om att länsstyrelserna har identifierat en
rad förutsättningar som måste vara uppfyllda inom kommunen för
att arbetet med bostadsförsörjningen ska kunna bli så bra som
möjligt. Dessa är:
• Politisk vilja.
• Förvaltningsövergripande analyser och framtagande av kunskapsunderlag.
• Intern samverkan för att lösa HUR-frågorna.
• Resurser och kompetens.
• Samverkan mellan kommunerna inom bostadsmarknadsregionen och/eller delregionen.

3.6

Exempel på arbetssätt

Utredningen har valt att lyfta fram hur verktygen används i tre
kommuner, Örebro, Mjölby och Ydre. Dessa tre kommuner får
representera exempel på arbetssätt för att i någon mån tillfredsställa
bostadsbehov som annars inte tillgodoses av marknaden. I samtliga
fall rör det sig om kommuner som agerar proaktivt, som löser
problem, och som är öppna för olika lösningar – även sådana som
anses politiskt känsliga. Kommunledningar, berörda förvaltningar
och de kommunala bostadsbolagen arbetar tätt tillsammans med
ambitionen att alla hushåll som behöver ska få en ändamålsenlig
bostad.

11

Länsstyrelserna 2018, s. 10.
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Örebro kommun

Örebro kommun har passerat 150 000 invånare. År 2017 uppgick
befolkningen till 150 291 personer. Kommunen har tidigare haft
brist på hyresbostäder men bedömde i januari 2017 att bostadsmarknaden volymmässigt var i balans. Den bedömningen har i
BME 2018 åter ändrats till underskott av bostäder. Kommunen
bedömer nu att det är brist på bostäder till rimlig hyra och att få av
bostäderna med låga hyror är tillgängliga för personer som har kort
kötid hos det allmännyttiga bostadsbolaget.
Det har färdigställts många bostäder i Örebro. I perioden 2013–
2016 har det färdigställdes 3 077 bostäder i flerbostadshus. Den
siffran kan jämföras med Kumla som var den kommun i länet där
det byggdes näst flest bostäder. Där färdigställdes 167 bostäder i
flerbostadshus under samma period. Den höga produktionstakten i
Örebro har lett till vissa vakanser i de nyproducerade bostäderna.
Den mängd bostäder som produceras överensstämmer med det
numerära behovet men det löser inte alla hushålls behov.
Markägandet och detaljplaneringen används proaktivt
I Örebros bostadsförsörjningsprogram och vid intervjun beskrivs
en påfallande tät organisatorisk samordning mellan kommunledning, och förvaltningar med ansvar för plan-, mark- och bostadsförsörjningsfrågor. När kommunen insåg att planreserven för
bostäder var på väg att minska till följd av ökat byggande, skedde
en kraftig omprioritering av detaljplaneuppdragen. Syftet har varit
att öka antalet detaljplaner för att möjliggöra nya stadsdelar med
stor mängd bostäder.
Deltagarna vid intervjun beskriver en sammanhållen process där
den kommunala verktygslådan utnyttjas hela vägen från att säkra
tillgången på byggbar mark, översiktsplanering, detaljplanering till
markanvisning och byggherre.
Den proaktiva hållningen visar sig bland annat i hur kommunen
utformar sina detaljplaner. Målet är att det ska finnas en god planreserv av detaljplanelagd mark för bostäder. Det betyder att kommunen måste upprätthålla en markreserv som möjliggör för marknaden att bygga bostäder på lång sikt.
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För att minska risken för att mark inte bebyggs tar kommunen
fram flexibla detaljplaner som gör att planerna är öppna för olika
förändringar, t.ex. när det gäller byggnadernas utformning eller förändringar från en upplåtelseform till en annan. På det sättet har
kommunen en beredskap då byggandet ökar.
En modell för bostadsförsörjning
En framgångsfaktor för att hålla uppe bostadsförsörjningen förefaller vara en modell som kommunen använder som kallas för bostadsförsörjningsdatabasen. Denna används för att kontinuerligt
följa pågående och möjliga bostadsprojekt och användas som
underlag för befolkningsprognoser och för att peka ut platser som
är möjliga att ta i anspråk för framtida bebyggelse.
Allmännyttan har en viktig roll
Den politiska ledningen har bestämt att det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder (ÖBO) ska ha hög beredskap och planera
för fler bostäder och studentbostäder. Vid intervjun beskrivs ett
nära och informellt samarbete mellan kommunen och ÖBO som är
direkt inblandade i all bostadsplanering. I ÖBO:s roll ingår att
stödja kommunens målsättningar och främja tillgången på goda
bostäder. Konkreta exempel på samarbeten som nämns i intervjun
är att det finns arbetsgrupper där olika förvaltningar och ÖBO tillsammans medverkar för att t.ex. följa upp det bostadssociala
arbetet.
Lokalförsörjningsenheten tar ett samlat grepp om akuta
bostadsbehov
I princip är det omöjligt att få förtur till allmännyttans bostäder genom att vända sig till ÖBO. Men allmännyttans bestånd används
ändå för att hjälpa vissa hushåll som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. I Örebro har alla förturer oberoende av skäl samlats hos en strategisk funktion – Lokalförsörjningsenheten (LFE) –
inom kommunen som sedan ”förhandlar” med det egna bolaget
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men också med andra fastighetsägare om lösningar på akuta bostadsbehov. Lokalförsörjningsenheten fungerar som spindeln i
nätet där olika bostadsbehov blir synliggjorda.
LFE kan beskriva det samlade bostadsbehovet och har mandat
att sluta avtal med privata hyresvärdar. Därmed hamnar inte alla
ärenden hos det kommunala bostadsbolaget. Detta anses också ha
inneburit att fler privata hyresvärdar har slutit upp och blivit en del
av lösningen på ett helt annat sätt än tidigare. De sociala hyreskontrakten samlas därmed inte enbart hos allmännyttan utan sprids ut i
bostadsbeståndet.
LFE blockhyr även fastigheter vilket innebär att kommunen hyr
lägenheter i ett eller flera bostadshus från sitt bostadsbolag eller en
privat fastighetsägare, för att sedan hyra ut lägenheterna i andra
hand. Örebro kommun äger också bostadsrätter som hyrs ut av
LFE i socialt syfte. LFE har också en nyckelroll när det gäller att
skaffa fram bostäder åt nyanlända som anvisas till Örebro.
Pilotprojekt för att skapa bostäder som fler kan efterfråga
I Örebro har man identifierat problemet att det finns hushåll vars
bostadsbehov inte står i paritet med deras betalningsförmåga och
som därmed är utestängda från nyproducerade bostäder och nya
bostadsområden. Det som byggs är för dyrt för de som har låga
inkomster och det riskerar att motverka kommunens ambitioner
att minska och motverka socioekonomisk boendesegregation. Därför finns det, enligt kommunen, ett behov av att tillföra fler billiga
bostäder i nyproduktionen.
Förutom att försöka påverka marknadens aktörer har kommunen i ett pilotprojekt tagit fram ett markanvisningskoncept för
att skapa bostäder med överkomliga hyror.
Med förlagan hämtad från Göteborg och det s.k. Frihamnenprojektet har ett avtal träffats med en byggherre om villkor för
försäljning av mark fördelad på två fastigheter – en för hyresrätt och
en för bostadsrätt. Marken för hyresrätterna upplåts med tomträtt
och hyrorna för varje lägenhet regleras i ett sidoavtal till tomträttsavtalet.
Tanken med projektet är att 27 av totalt 136 hyresbostäder ska
ha överkomlig hyra och dessa ska förmedlas till hushåll med låga
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inkomster. Hur bostäderna med de överkomliga hyrorna i praktiken ska fördelas är fortfarande olöst. Vid tidpunkten för utredningens besök pågick en utredning om att lösa fördelningsproblemet genom att införa en kommunal bostadsförmedling.
Örebro är ett exempel på bred verktygsanvändning
Örebro är ett exempel på ett arbetssätt som innebär att den kommunala organisation tar sig an stora bostadsutmaningar och lägger
stora resurser på att lösa problem som marknaden inte löser. Intervjun bekräftar vad som också framgår av kommunens bostadsförsörjningsprogram: genom att få alla berörda förvaltningar och bostadsbolaget att arbeta tillsammans utnyttjas de flesta verktyg som
en kommun har till sitt förfogande.
Det görs prognoser över kommunens befolkningstillväxt som
bryts ner till hushåll av olika storlekar ända ner på stadsdelsnivå.
Detta ger en uppskattning av mängden bostäder av olika storlekar
som behöver byggas och detta följs sedan upp på projektnivå.
Metoder har skapats för att kunna bedöma om det faktiska byggandet är i paritet med de prognosticerade byggbehoven. Resultatet
av uppföljningen återkopplas sedan till befolkningsprognosen och
så börjar planeringscirkeln om.
3.6.2

Mjölby kommun

Vid slutet av 2017 uppgick befolkningen i Mjölby till 27 019 personer. Kommunen växer befolkningsmässigt sedan början av 2000talet. Denna tillväxt förklaras bl.a. av goda kommunikationer för utoch inpendling och lägre bostadspriser än intilliggande storstadskommuner. Den lägre prisbilden innebär att marknadsförutsättningarna för nyproduktion är bättre än i många andra kommuner men
sämre än i de två stora kommunerna, Linköping och Norrköping.
Mjölby hade länge balans på bostadsmarknaden när det gäller
hyresrätter men i dagsläget har det kommunala bostadsbolaget inte
längre några lediga bostäder. Bostadsrätts- och villapriserna har
också ökat kraftig i det befintliga beståndet de senaste fem åren.
Under perioden 2013–2016 färdigställdes 62 bostäder i flerbostadshus i Mjölby. Det var den tredje högsta siffran i länet men
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ändå långt under vad som byggdes i Linköping (2 284) och Norrköping (1 737).
Utmaningar och insatser knyts ihop
I kommunens bostadsförsörjningsprogram och i intervjun med företrädare för kommunen redovisas en analys som utgår från Mjölbys
regionala läge och som innehåller både en redogörelse för de utmaningar kommunen identifierat och en presentation av de insatser
som kan vidtas för att möta dessa. Kompetens finns för att göra
djupgående analyser av både marknadsförutsättningarna och de
finansiella förutsättningarna för nyproduktion.
Det görs befolkningsprognoser och flyttstudier och det nämns
även exempel där kommunens invånare har fått tycka till om vad de
efterfrågar.
Att analysen görs i flera steg kan exemplifieras av att det finns
en insikt om att många av de par som bygger nya småhus kommer
att skilja sig och att villa- och radhusområden därför kommer att
behöva kompletteras med andra upplåtelseformer än egnahem.
Aktiv markpolitik
Mjölby kommun äger ungefär hälften av den mark som är reserverad för bostadsändamål i översiktsplanen. Särskilt i Mjölby tätort
äger kommunen en stor andel och stora områden är avsatta för
framtida bostadsbebyggelse. Kommunen arbetar aktivt med strategiska markinköp och försöker hitta markägare som kan tänka sig
att sälja eller byta mark.
Kommunen har också inventerat outnyttjade byggrätter i äldre
lagakraftvunna detaljplaner och presenterat resultatet i en översiktlig sammanställning i sitt bostadsförsörjningsprogram.
Allmännyttan bygger hyresrätter
Det kommunala bostadsbolaget går i bräschen och har fått igång
bostadsbyggandet där målet är 500 bostäder fram till år 2025. Med
noggrann och genomarbetad planering har kommunen även fått en
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privat aktörer att börja bygga bostadsrätter. Genom att erbjuda
attraktiva boendemiljöer är målet att fler hushåll ska flytta till kommunen. Kommunen kan till exempel genom att tillhandahålla villatomter attrahera familjer från Linköping som företrädesvis bosätter
sig i villaförorten Mantorp.
Ökat intresse av att bygga bostäder i Mjölby
Som en effekt av att allmännyttan har fått igång bostadsbyggandet
har allt fler privata byggherrar börjat visa intresse för att bygga
bostäder. Kommunen är dessutom aktiv och för regelbunden dialog
med aktörerna på bygg- och bostadsmarknaden. Intresset för att
bygga i kommunen har ökat så pass mycket att man för första
gången har prövat att utlysa en markanvisningstävling.
Nyproduktionen ökar rörligheten
I takt med att allt fler bostäder färdigställts har kommunen observerat ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vid intervjun sägs att
många äldre Mjölbybor har börjat sälja sina villor och i stället flyttat till de nya bostadsrätter som färdigställts. Hyrorna i allmännyttans nybyggda bostäder är höga, men uppfattningen är att det
ändå skapas flyttkedjor. I slutändan är förhoppningen att flyttkedjorna ska frigöra ”billiga” bostäder som de med lägre inkomster kan
efterfråga.
Planering för små och billiga hyresrätter
Den nyproduktion av flerfamiljshus som nu sker i Mjölby är alltså
tänkt att skapa flyttkedjor som i slutändan frigör bostäder i det
äldre beståndet. Men kommunen konstaterar att även om volymen
i bostadsbyggandet ökar kommer det att finnas hushåll som av ekonomiska eller andra orsaker troligen inte kommer att få sina bostadsbehov lösta. För att tillgodose även dessa hushålls behov behövs det, enligt kommunen, små och prisvärda hyresrätter.
För att prioritera att det byggs små och prisvärda hyresrätter är
strategin att i samband med exploatering för bostadsbyggande prio-
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ritera byggaktörer som avser uppföra små hyresrätter. Exempel på
strategier för att påverka hyresnivån är att sänka markpriset för den
byggherre som planerar att bygga hyresrätter.
Även här går kommunens bostadsbolag före och bygger små
ettor och tvåor med statligt investeringsstöd för att hålla nere
hyreskostnaderna.
Kommunen har också byggt ett flerbostadshus i egen regi. Det
tog cirka fyra månader att färdigställa det och kommunen skötte
allt själv, inklusive formgivningen. En husfabrik i Estland tillverkade huset och levererade det sedan till Mjölby. Allt som allt kostade
bygget cirka 15 miljoner kronor och produktionskostnaden finansierades via kommunens investeringsbudget. Huset rymmer 24 lägenheter och hyran är satt till 4 500 kronor/månad per lägenhet och
inflyttning skedde i januari 2017.
Vad är Mjölby ett bra exempel på?
Samstämmigheten i allt från kommunens bostadsförsörjningsprogram till hur personerna som deltog i intervjun resonerande och hur
olika utsagor kopplas samman ger bilden av ett samordnat arbetssätt
och strategiskt agerande som gör att de problem som finns med
bostadsbehov som inte marknaden kan tillfredsställa framstår som
hanterbara. Genom att få alla berörda förvaltningar och det kommunala bostadsbolaget att arbeta tillsammans utnyttjas de flesta verktyg
som en kommun har till sitt förfogande – inklusive att skapa boendealternativ utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
Mjölby är därmed ett mycket bra exempel på att det är möjligt
att anpassa insatserna allt eftersom kunskaperna om behoven ökar.
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Ydre kommun

Ydre kommun är en av landets minsta kommuner dominerad av
landsbygd i Östergötlands periferi. Pendlingsavstånden är långa från
Ydre till arbetsmarknaderna i de större städerna Linköping och
Norrköping.
I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning beskrivs en befolkningsmässig utveckling som har vänt från minskning till ökning. År
2017 hade Ydre 3 733 invånare. Ydre har en åldrande befolkning.
Närmare 45 procent av befolkningen är i åldrarna 45–74 år. Hälften
av befolkningen bor på landsbygden och cirka 25 procent bor i
huvudtätorten Österbymo.
Befolkningsprognosen i kommunens riktlinjer pekar mot en
ökning av Ydres befolkning med cirka 370 personer fram till 2035.
Det innebär en genomsnittlig årlig ökning med drygt 18 personer.
Kommunen bedömer att andelen riktigt gamla människor samtidigt
kommer att öka.
Brist på bostäder
Det kommunala bostadsbolaget hade länge överskott av bostäder
och dessa var svåra att hyra ut. Bostadsmarknaden har ändrat sig
och det finns inte längre ett överskott av bostäder. Ydre kommun
säger att det är brist på bostäder både i centralorten och i kommunens övriga delar och att detta underskott kommer att bestå
åtminstone de närmaste fem åren.
Kommunen har en mycket klar bild av att priserna på befintliga
hus och hyrorna i beståndet ligger väsentligt under nyproduktionskostnaden. Samtidigt behöver bostadsbeståndet förnyas med
fler villor för inflyttare och med både större och mindre bostäder
för att möta behoven hos de nyanlända.
Olika sätt att öka utbudet av bostäder
Under åren 2010–2016 har det i kommunen färdigställts 19 bostäder
i nybyggda småhus. År 2011 byggdes 4 hyresbostäder för seniorboende i Österbymo centrum. Man har också byggt om ett utdömt
äldreboende till ungdomsbostäder för gymnasieungdomar så att de
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kan bo kvar i kommunen och pendla till gymnasiet. Samtidigt byggde det kommunala bostadsbolaget om två äldre trevåningshus till ett
tillgängligt seniorboende.
Kommunen har köpt mark och styckat av tomter för småhusbebyggelse i attraktivt läge vid sjön Sommen.
Kommunen har beviljat det egna bostadsbolaget Ydrebostäder
bygglov för ett hyreshus med sju lägenheter där indirekt kommunalt stöd med 10–15 procent och statliga bidrag gör att kalkylen går
ihop. Det som byggs är bostäder på 70 m2 med en hyra på 7 500
kronor/månad som kan användas av många typer av hushåll.
Kanske har Ydre därigenom löst det otillfredsställda bostadsbehov som finns i kommunen till en låg kostnad.
Ydre ett exempel på hur driftiga personer
kan påverka utvecklingen
De kommande åren behöver Ydre föryngra befolkningen för att
säkra kommunens framtid. Korta beslutsvägar och god personkännedom gör att kommunen löser de problem som uppstår. Ydre
gör förmodligen mer för sina svaga grupper än många större kommuner, givet förutsättningarna.

3.7

Sammanfattning av kartläggningen

Kommunernas bedömning av det allmänna bostadsmarknadsläget
242 kommuner bedömer att det är underskott på bostäder på
marknaden. Det är en liten minskning jämfört med föregående år.
Kommuner där färre än 10 bostäder i flerbostadshus har färdigställts i perioden 2013–2016 svarar i större utsträckning att det är
balans på bostadsmarknaden, jämfört med de kommuner där flest
bostäder har färdigställts.
Av BME går att utläsa att kommuner i olika delar av landet har
olika uppfattningar om huruvida det finns eller inte finns ett utbud
av bostäder som är tillgängliga för de med svag ställning på
bostadsmarknaden. 36 procent av kommunerna bedömer att det
finns ett tillgängligt utbud av bostäder för de med låga inkomster
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eller har svag ställning. 56 procent av kommunerna har motsatt
uppfattning och svarar att ett sådant utbud saknas i deras kommun.
De kommuner som har bedömt att det finns ett utbud återfinns
framför allt i norra Sverige och i glesbygdslänen. Även mindre kommuner tenderar att svara att det finns ett utbud av bostäder som de
med svag ställning kan efterfråga. Stora kommuner gör en annan
bedömning där åtta av de tio största kommunerna svarar att det
saknas ett sådant utbud. Över 70 procent av kommuner där det
färdigställs många bostäder i flerbostadshus svarar att det saknas ett
utbud för de med svag ställning. Nästan hälften av kommunerna
med det lägsta antalet färdigställda bostäder i flerbostadshus svarar
att det finns ett sådant utbud.
Många kommuner bedömer att ungdomar och nyanlända har
svårt att tillgodose sina bostadsbehov på marknaden. I vissa delar
av landet anses dessa problem bero på att det generellt finns för få
hyresbostäder och i andra län antas det bero på andra faktorer som
att lägenhetsstorlekarna inte matchar behoven eller att hyresvärdarna ställer för höga krav. I de fall hyresvärdarnas krav och villkor
anses utgöra ett hinder för de nyanlända är den vanligast förklaringen att de inte matchar hyresvärdarnas inkomst- eller anställningskrav.
Av de kommuner som använder temporära bostadslösningar för
att uppfylla kraven enligt bosättningslagen är det är endast ett
mindre antal kommuner (38 st.) som enbart har som plan att
hänvisa de nyanlända till den ordinarie bostadsmarknaden. Framför
allt är det kommuner i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län
som kommer att hänvisa nyanlända till den ordinarie bostadsmarknaden.
Svaren i BME tyder på att utvecklingen mot allt fler sociala
hyreskontrakt tycks ha brutits. Toppen nåddes 2016 med över
26 000 sociala hyreskontrakt. Även trenden mot allt fler direktägda
kommunala bostäder har vänt neråt.
Ur BME går också att utläsa att nästan 80 procent av kommunerna har riktlinjer för bostadsförsörjning men att det är betydligt
färre kommuner som har särskilda mål eller ambitioner inriktade
mot de med svag ställning på bostadsmarknaden.
Ungefär hälften av landets kommuner svarar att de samverkar
med andra kommuner när de planerar för bostadsförsörjningen,
men även här är bilden splittrad. I vissa län uppger nästan samtliga
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kommuner att de inte samverkar och i andra län är siffrorna
omvända. Stora kommuner svarar att de samverkar medan mindre
kommuner tenderar att svara nej på den frågan.
Utredningens fråga om bostadsmarknadsläget för de med låga
inkomster eller svag ställning på bostadsmarknaden väcker motfrågor. Över 90 kommuner har kommenterat denna fråga och flertalet
ifrågasätter frågans konstruktion och innebörd.
De kommunala verktygen och dess nyttjande
Få kommuner av de som i dag inte har en kommunal bostadsförmedling överväger att införa en sådan. Ytterst få kommuner svarar
att de överväger att införa ett kommunalt bostadsbidrag i syfte att
stötta hushåll med låga inkomster eller som av andra skäl har svag
ställning på bostadsmarknaden.
Endast ett fåtal kommuner medverkar till nyproduktion genom
att hyra de färdiga bostäderna eller garantera hyror. De flesta kommuner svarar dessutom nej på frågan om de ställer krav i markanvisningsavtal på att få förmedla uppförda bostäder. Ännu fler
kommuner svarar nej på frågan om de i markanvisningsavtal ställer
krav på viss hyresnivå.
Av de kommuner som svarar ja på flera av markanvisningsfrågorna finns de allra flest i storstadsregionerna eller så tillhör de
övriga kommuner där marknaden är mycket intresserad av att bygga bostäder.
Kommunbesöken
Den allmänna uppfattningen bland de besökta kommunerna är att de
vill få till stånd ett blandat bostadsbyggande som frigör billiga bostäder. Man vill att äldre personer som bor i villor ska flytta till nyproducerade bostäder och att hushåll som bor i de äldre hyresrätterna
ska flytta till villor eller bostadsrätter. Det är den tankefiguren som
utgör ramen för deras bedömningar av vad uppfattas vara problem
och vilka insatser som behöver sättas in för att lösa dem.
Kommunerna vill påverka byggandet, tillgången till och fördelningen av bostäder. Framför allt vill de att nyproducerade hyresrätter ska ha så låg hyreskostnad som möjligt. Förutsättningarna
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för att påverka inriktningen på bostadsbyggandet skiljer sig dock åt
mellan kommunerna.
För att bedöma storleken på de framtida bostadsbehoven använder kommunerna likartade tillvägagångssätt men förmedlar i intervjuerna att det generellt är mycket svårt att analysera de långsiktiga
bostadsbehov som marknaden inte kommer att lösa.
Om volymberäkningar för särskilda grupper förekommer i riktlinjerna för bostadsförsörjning är dessa oftast inriktade på det
framtida behovet av specialbostäder för äldre och funktionshindrade. Det görs heller ingen summering av bostadsbehoven för alla
grupper eller hushåll som behöver särskilt stöd eller specialbostäder. Det finns inget i intervjuerna som antyder om – eller hur –
dessa bostadsbehov kommer att lösas eller någon koppling till den
övergripande behovsbedömningen och de bostäder som bedöms
behöva tillkomma i kommunen.
Länsstyrelsens iakttagelser
Länsstyrelsens kartläggning av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning visar att de ofta saknar behovsbedömningar för olika
grupper och beskrivning av det befintliga bostadsbeståndet. Länsstyrelsens slutsats är att de grupper som har svårt att ta sig in eller
stanna kvar på bostadsmarknaden inte står i fokus i kommunernas
arbete med bostadsförsörjningsfrågorna.
Länsstyrelserna slår fast att kommunerna förfogar över många
verktyg men att användningen av dem varierar stort mellan kommunerna.
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4.1

Kommunerna ser inte det samlade
otillfredsställda bostadsbehovet

Utredningen har i enlighet med tilläggsdirektiven kartlagt hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.
Enligt vad som redovisats i kapitel två är det inte fråga om behoven
hos ett antal fördefinierade grupper utan om skillnaden mellan det utbud av bostäder som finns tillgängligt på marknaden och det utbud
som skulle ge alla hushåll en godtagbar bostad. Kartläggningen visar
att ingen kommun gör någon samlad bedömning av denna skillnad.
Påståendet kan tyckas långtgående men stöds av allt underlagsmaterial.
Via BME har utredningen ställt frågan om det finns ett utbud av
bostäder som är tillgängliga för grupper med låga inkomster/svag
ställning på bostadsmarknaden. Svaren avspeglar på en övergripande
nivå kommunernas bedömningar av om bostadsmarknaden är i balans.
Det finns dock tydliga avvikelser både regionalt och i enstaka kommuner. Det kanske mest intressanta resultatet av enkätfrågan är de
närmare hundra kommentarer den föranleder. Av kommentarerna
framgår att åtminstone en betydande minoritet av kommunerna inte
har behandlat frågan om svaga gruppers bostadsbehov i relation till
utbudet av bostäder på marknaden.
Utredningens strukturerade intervjuer med alla kommuner i
Östergötland ger en möjlighet att förstå vad som ligger bakom enkätsvaren. Intervjuerna visade på en stor spännvidd redan när det
gäller att identifiera de potentiella behoven. Vissa kommuner uttryckte en ovilja eller oförmåga att redovisa några grupper som svaga,
medan andra gav närmast fullständiga redovisningar av olika grupper
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som var, eller borde vara, i behov av kommunens stöd i någon form.
Någon faktisk beskrivning av hur dessa gruppers behov möts på
marknaden kom dock inte spontant.
I de stora kommunerna Linköping och Norrköping, där det
uppenbart inte rådde någon tvekan om att det fanns hushåll med
bostadsproblem, och kommunala resurser att analysera dessa, ställde
utredningen direkta kontrollfrågor kring hur olika gruppers behov
identifieras, hur dessa data förhåller sig till uppgifter om den verkliga
bostadssituationen och till det underlag som används som grund för
planering för bostadsbyggande. Svaren visade att några samband,
vare sig teoretiska eller konkret i form av sammanställningar, inte
finns etablerade. Inte heller i de kommuner vars arbete vi lyft fram i
föregående kapitel fanns någon samlad bild av behov och utbud som
grund för beslut om insatser. Örebro, som är den av de kommuner
utredningen besökt som redovisade den mest ambitiösa sammanställningen av bostadsbehov som behöver mötas med kommunala
insatser, lämnar medvetet de asylsökande och därmed deras påverkan
på utbudet utanför sin nulägesbeskrivning. Inte heller har kommunen någon egen uppfattning om hur omfattande den marknadsdrivna nyproduktionen kan komma att bli över tid.
Inte heller i Stockholm, där en särskild kommission för social
hållbarhet varit verksam under utredningstiden, görs något försök
att jämföra de aggregerade bostadsbehov man identifierar hos invånarna med det utbud som marknaden tillhandahåller.
Slutligen ger länsstyrelsernas rapport Bostadsförsörjning mer än
bostadsbyggande inte någon indikation om att det i någon kommun
i landet görs en jämförelse mellan bostadsbehov och marknadsutbud.
Utredningen ser det mot bakgrund av detta omfattande underlagsmaterial som osannolikt att det i någon kommun görs denna typ av
beräkningar eller bedömningar.
4.1.1

Vad innebär det?

Det ska omedelbart göras klart att det inte finns något krav på
landets kommuner att göra den typ av beräkningar eller bedömningar som utredningens observation avser. Det utredningen noterar
innebär därmed ingen kritik mot kommunernas arbete.
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Tilläggsdirektiven anger att utredningen både ska kartlägga kommunernas användning av verktyg och analysera behov av vägledning
eller kompletterande kommunala verktyg, i relation till grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden. Att många kommuner inte
identifierar några grupper som potentiellt svaga, och att de som gör
det inte har någon uppfattning om hur utbudet på marknaden möter
dessa gruppers behov, påverkar hur de bedömer vilka verktyg som är
lämpliga att använda och vilka verktyg de saknar. För utredningen
och dess fortsatta överväganden kring behovet av verktyg är det en
betydelsefull insikt.
4.1.2

Varför gör inte kommunerna
några samlade bedömningar?

Utredningen har inte kunnat genomföra någon fördjupad undersökning av varför landets kommuner inte skaffar sig en samlad uppfattning om vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på marknaden.
De olika skäl som redovisas nedan är sådana som utredningen bedömer vara sannolika.
Det efterfrågas inte
Utredningen har som en av metoderna för att inhämta kunskaper
om kommunernas arbete sänt ut ett antal frågor som en integrerad
del av BME. Enkäten är ett medel för myndigheterna – Boverket och
länsstyrelserna – att skaffa sig information om bostadsmarknadsläget i
kommunerna generellt. Frågorna är därför utformade för att resultaten ska vara möjliga att gruppera i kommuntypskategorier eller
länsvis. I enkäten ber man t.ex. kommunerna att med hjälp av siffror
uppskatta det förväntade bostadsbyggandet. Någon motsvarande
uppskattning av bostadsbehoven i relation till utbudets storlek efterfrågas inte i enkäten.
BFL ställer krav på kommunerna att i riktlinjer redovisa kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Dessa redovisningar ska enligt lagen grundas på ett underlag

121

Analys av kommunkartläggningen

SOU 2018:35

som i sig inte behöver redovisas och som enligt vad som framgår av
länsstyrelsernas rapport kan vara av varierande kvalitet.
Det saknas metodstöd
Av Boverkets handbok till kommunerna för framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen framgår att en del av de bostäder
som behövs i kommunen inte kommer att byggas eftersom den
köpkraftiga efterfrågan är för svag. I handboken står även att en
stor del av den förväntade hushållstillväxten i landet består av
hushåll med begränsade ekonomiska resurser. I handboken finns
också en rad exempel på grupper som antas ha en svag ställning på
bostadsmarknaden.
Handboken vägleder alltså kommunerna mot att klarlägga om
det finns en skillnad mellan utbudet av bostäder och hushållens
behov. Det finns dock inga exempel som visar hur kommunerna
kan gå tillväga för att beräkna eller bedöma vilket bostadsbehov
som marknaden inte kommer att tillfredsställa.
Att Boverket inte redovisar hur kommunerna ska gå tillväga kan
bl.a. bero på att det inte finns en etablerad metod för att bedöma
hur utbudet på marknaden utvecklas som kan tillämpas på kommunal nivå. Det finns bland de bostadsbyggande företagen och i
den akademiska litteraturen olika sätt att beräkna vilken efterfrågan
som finns på bostäder i ett visst läge, vilket ger förutsättningar att
anpassa utbudet på projektnivå. Det finns också modeller för att
beskriva hur det aggregerade utbudet i form av nyproduktion utvecklas över tiden. Båda dessa aspekter berörs i den rapport som
utgör bilaga 4 till betänkandet.
För att en kommun ska kunna göra bedömningar av hur utbudet
av bostäder i kommunen kommer att utvecklas krävs en modellutveckling som binder samman nationell nivå och projektnivå. Därtill saknas för närvarande en etablerad metod för att beskriva på
vilka villkor de bostäder som redan finns omsätts på marknaden.
För de flesta kommuner är det inte rimligt att genomföra denna
typ av utvecklingsarbete.
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Det statistiska underlaget är svagt
Att det är svårt att bedöma såväl framtida behov som utbud av bostäder till följd av osäkra befolkningsprognoser är ett faktum som
inte kan åtgärdas av enskilda kommuner.
En förutsättning för att kunna göra beräkningar och prognoser
är en god kännedom om nuläget, i det här fallet om läget på bostadsmarknaden i kommunen. Den offentliga statistiken brukbarhet visar sig ha stora begränsningar som källa till kunskap.
En grundläggande uppgift är var invånarna i kommunen bor.
Inför utredningens besök i Östergötland jämfördes den offentliga
statistiken från SCB om antalet lägenheter och antalet hushåll för
respektive kommun. Differenserna varierade mellan ett ”bostadsöverskott” på 7,4 procent (3 465 bostäder) i Norrköping och
25,4 procent (125) i Ydre. Inte i någon kommun redovisades det
vid utredningens besök att det finns några tomma lägenheter i flerbostadshus, vilket är det statistiken indikerar.
Kunskaperna om vad det kostar att bo i kommunen är inte
heller tillgänglig i offentlig statistik. Den urvalsundersökning som
görs av SCB resulterar i ett intervall som för varje kommun uppgår
till många tusen kronor för en given lägenhet.
En kommun som vill skaffa sig ett grepp om framtida behov och
utbud av bostäder måste, mot bakgrund av vad dessa exempel visar
om den offentliga statistiken, skaffa sig kunskap om den faktiska
bostadssituationen från kompletterande källor.
Det saknas kriterier för hur bostadsbehovet ska bedömas
För att kunna bedöma hur bostadsbehoven förhåller sig till utbudet
på marknaden krävs ett ställningstagande till behoven. Som redan
konstaterats är frågan om vad som är en godtagbar bostadssituation
och därmed vad som utgör hushållens samlade behov en politisk
fråga. Exempel på när ett hushålls boendesituation inte är godtagbar kan vara att hushåll är bostadslösa, bor trängre än vad som
politiskt anses rimligt eller betalar en oacceptabelt hög andel av sin
inkomst för sitt boende.
Det ryms formellt inom varje kommuns kompetens att själv formulera vad som är en godtagbar boendesituation. Såväl historiska
som praktiska skäl talar emot att kommunerna tar sådana initiativ.
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Även om det för närvarande inte finns några av riksdag eller regeringen formulerade normer för vad som är en godtagbar boendesituation, är de normer i form av författningar som finns för såväl
vad som får hyras ut som bostäder som bostäders utformning vid
nyproduktion, beslutade på nationell nivå. Dessa regelverk avspeglar
en vilja att upprätthålla en gemensam nationell bostadsstandard som
genom historien kompletterats med mål och ambitioner för såväl
utrymmesstandard som boendekostnader i förhållande till inkomster. Någon tradition att sätta upp liknande mål på kommunal nivå
finns inte.
Om kommunerna skulle välja att var och en för sig formulera
vad som är godtagbart inom den egna kommunen sker det på en
bostadsmarknad som i nästan alla delar av landet sträcker sig över
flera kommuner. Det är om inte annat svårt att inför de hushåll
som har behov av bostäder förklara hur deras behov kan vara olika
beroende på i vilken kommun de är bosatta. Både praktiska och
historiska skäl talar för att kommunerna behöver nationella normer
för vad som är en godtagbar boendesituation.
Det finns politiska skäl att avstå
Utöver de skäl som redovisats ovan finns det också anledning att
tro att det finns politiska skäl till varför kommuner avstår från att
tydliggöra hur man bedömer invånarnas behov av bostäder.
Att uttala vad som är en godtagbar boendesituation öppnar för en
debatt om varför det finns hushåll vars situation inte är godtagbar.
Det kan vara ett utmärkt sätt att politiskt lyfta en prioriterad fråga.
Att ta ställning för en viss nivå i en kommun som utgör en del av en
gemensam bostadsmarknad innebär dock en politisk risk. Om andra
kommuner gör andra bedömningar, som innebär att man där accepterar en sämre boendesituation i något avseende, uppstår en situation
som det som kommunalpolitiker är svårt att ta ansvar för. Om de
egna målen ska uppnås riskerar man att andra kommuners invånare
med behov av samhällets stöd söker sig till den egna kommunen, och
att det därmed blir svårare att uppnå målen.
Ett annat skäl att avstå från att definiera vad som är en godtagbar
boendesituation är en politisk övertygelse om att insatser på bostadsområdet bör vara generella. Med det synsättet blir det en risk att
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formulera vad som är en godtagbar situation, eftersom det kan motivera riktade insatser för att uppnå denna situation för de hushåll som
inte gör det utan samhällets stöd. I förlängningen finns en, inför
utredningen redovisad, oro för att bidra till att etablera social housing
som ett verktyg för att tillgodose vissa hushålls bostadsbehov.
Sammanfattningsvis finner utredningen att det finns en mängd
skäl till varför inga kommuner redovisar någon bedömning av skillnaden mellan bostadsbehov och utbud på marknaden. Flera av dessa
kräver statliga beslut eller underlag för att undanröjas.

4.2

Den kommunala verktygsanvändningen

Utredningen har kartlagt kommunernas användning av verktyg. Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen också belysa vilka avvägningar
kommunerna gör vid beslut om åtgärder för bostadsförsörjningen i
syfte att tillgodose behoven hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Mot bakgrund av vad som redovisats i föregående
avsnitt kan avvägningarna inte följa av en analys av skillnaden mellan
bostadsbehov och utbud. Det måste alltså finnas andra förklaringar.
4.2.1

Vilka verktyg används av vilka kommuner?

Utredningens syn på vad som är ett verktyg har redovisats i kapitel
två. När begreppet verktyg används i det följande är det utan något
ställningstagande till eller kunskap om vilka faktiska effekter de
åtgärder som avses har haft på bostadsmarknaden.
Alla kommuner har inte tillgång till alla verktyg
Det finns en grupp verktyg som innebär att kommunen, som markägare eller som planmyndighet, ställer krav på bostadsbyggande företag att utforma bebyggelse eller upplåta lägenheter på villkor som
underlättar för hushåll som kommunen bedömer behöver samhällets
stöd. Denna del av verktygslådan är bara tillgänglig för de kommuner
som är belägna där marknadens aktörer vill bygga bostäder.
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Det finns verktyg som inte syns alls
Utredningen ställde i den utsända enkäten frågan om kommunerna
har övervägt att införa ett kommunalt bostadsbidrag. Endast
11 kommuner svarade ja på frågan.1 När utredningen mötte kommunerna i Östergötland blev det tydligt att frågan om kommunalt
bostadsbidrag överhuvudtaget inte finns på den kommunala agendan. Utredningen möttes av frågor om det överhuvudtaget ryms
inom den kommunala kompetensen. Bostadsbidrag uppfattades av
dessa, och säkert många andra kommuner, som något som ligger
utanför den kommunala verktygslådan.
Hyresgarantier används i vissa kommuner, men varför?
Det verktyg som 2008 tillkom särskilt för att ge kommunerna möjlighet att stödja hushåll som har egen försörjningsförmåga, men som
av någon anledning inte accepteras som hyresgäst, är kommunala
hyresgarantier. Sådana garantier kan lämnas med eller utan statligt
stöd, Kartläggningen visar att 25 procent av kommunerna använder
hyresgarantier, men det går inte att se någon systematik i vilka dessa
kommuner är.
Det finns en geografisk spridning där hälften av kommunerna i
Hallands och Uppsala län använder hyresgarantier, medan inga kommuner i Dalarna, Kronobergs eller Södermanlands län gör det. Sett
till kommungrupper ligger högskoleorter, de befolkningsmässigt
minsta kommunerna och kommunerna i Storstockholm under riksgenomsnittet medan kommunerna i Göteborgs- och Malmöregionerna och övriga kommuner med något större befolkning använder
hyresgarantier i relativt sätt högre grad. Hyresgarantier används såväl
i Huddinge som i Vindeln, som båda alltså funnit verktyget användbart, till skillnad från huvuddelen av övriga kommuner.

1

Hällefors, Kungsbacka, Lindesberg, Surahammar, Tyresö, Täby, Uddevalla, Upplands-Bro,
Uppsala, Vaxholm och Österåker.
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Sammanfattande slutsats

Exemplen på vilka kommuner som använder vilka verktyg är avsedd
att visa att kommunernas användning av olika verktyg sannolikt inte
reflekterar omfattningen av de otillfredsställda bostadsbehoven. Andra
faktorer styr, men utöver de skillnader som följer av olika marknadsförutsättningar ser inte utredningen något mönster.
Huvudslutsatsen av analysen är dock att kommunernas möjligheter att med eller utan statlig hjälp eller påtryckningar sätta in rätt
verktyg förutsätter en uppfattning om vilka bostadsbehov som inte
tillfredsställs på marknaden. Någon sådan uppfattning har inte kommunerna.

4.4

Länsstyrelserna gör mera
långtgående iakttagelser

Utredningstiden och inriktningen på direktivens kartläggning har
inte medgett mera långtgående analyser av orsakssambanden bakom
kommunernas agerande. Länsstyrelserna har under många år arbetat
nära kommunerna med uppdrag att lämna stöd i bostadsförsörjningsfrågor och har en grund för bredare slutsatser. I den rapport som
överlämnats till utredningen, och som återkommande refererats, gör
länsstyrelserna under rubriken Sammanhanget för bostadsförsörjningsfrågorna följande iakttagelser.
Det saknas ett ”normalläge” där bostadsmarknaden haft tillfälle att
fungera i mötet mellan utbud och efterfrågan. Bostadsmarknaden har
under lång tid varit reglerad och efter avregleringen har inte ett normalläge uppstått.
Floran av nationella mål, planer och program är stor. Målen är motstridiga och det är svårt att få en överblick av statens prioriteringar
från nationell nivå, allt förefaller lika viktigt.
Det har under en längre tid saknats en statlig bostadspolitik vilket
har inneburit att det har formats ”bostadspolitik” inom alla delar av
systemet.
Den regionala arenan behöver knytas ihop. PBL förutsätter en god
samverkan mellan de olika regionala aktörerna kring frågor som berör
fler än en kommun avseende både infrastruktur och bostadsförsörjning. Den regionala tillväxten påverkas negativt när bostadsmarknaden
inte fungerar. Det kan vara svårt att tacka ja till ett nytt jobb eller ny
utbildningsplats när det saknas lämpliga bostäder. Bristen på bostäder
leder även till att människor bor åtskilt, segregerade, vilket innebär
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skillnader i levnadsvillkor samt mindre delaktighet i samhället i vissa
kommundelar. Detta leder till utanförskap för enskilda individer och
minskad attraktivitet för kommundelar, vilket kan påverka den regionala utvecklingen negativt.
Det är tre politiska nivåer som ska mötas i arbetet med fysisk planering och bostadsförsörjning; stat, region och kommun. Dessa tre aktörer
kan ha oförenliga mål och det saknas reglering för att dessa mål ska
överensstämma. Det saknas även uppföljning kring hur målen förhåller
sig till varandra. Var ska kompetensen finnas? Uppdelningen mellan stat
och region behöver klargöras.
Det saknas ett gemensamt språk/gemensamma definitioner för
bostads-marknadens och bostadsförsörjningsplanerings aktörer vilket
försvårar samverkan och samarbeten.

Länsstyrelsernas iakttagelser ger en mycket mera sammansatt bild av
kommunernas förutsättningar att identifiera och åtgärda otillfredsställda bostadsbehov än vad utredningens kartläggning kunnat belägga. Utredningen väger in dessa iakttagelser vid sina överväganden
och vid utformningen av sina förslag.
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5.1

Inledning

Utredningen har kartlagt hur kommunerna arbetar med det som i
direktiven beskrivs som grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden men som inte behöver, eller som vid bättre balans på
bostadsmarknaden inte skulle behöva, samhällets stöd. Någon enhetlig bild av vilka dessa grupper är finns inte i kommunerna. Det finns
förvisso många typer av hushåll som kan ha svårigheter att finna en
bostad; äldre personer, ungdomar och unga vuxna, studenter, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, hemlösa, kvinnor i behov
av skyddat boende, arbetslösa, lågavlönande, men alla som ryms
inom varje sådan grupp har inte problem. Alla dessa grupper lever på
samma bostadsmarknad och förändringar i utbudet på marknaden
påverkar allas möjligheter att få sina bostadsbehov tillfredsställda.
De senaste 20 åren har inkomstskillnaderna i samhället ökat
samtidigt som bostadspriserna stigit snabbare än inkomsterna.
Färre hushåll kan av ekonomiska skäl ta del av hela det utbud som
finns på marknaden. Fler hushåll konkurrerar om de bostäder som
är ekonomiskt överkomliga. I den konkurrensen kommer hushåll
av alla de typer som räknats upp ovan att stå mot varandra och i en
viss kommun kan det vid en viss tid vara så att det går att identifiera en grupp med särskilda problem på bostadsmarknaden. Det
kan då vara logiskt att hävda att det är den gruppen som behöver
samhällets stöd. Samtidigt kommer ett stöd som innebär att en
grupp ges relativa fördelar att innebära att andra hushåll får det
ännu svårare att finna en bostad på marknaden.
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Bostadsbrist

Vi har alltså en situation där ett ökande antal hushåll inte kan flytta
till en bostad som skulle motsvara deras behov i termer av utrymme
och läge inom rimlig tid, i första hand av ekonomiska skäl. Det
finns alltid hushåll som utifrån sina egna preferenser skulle vilja bo
på en annan plats med en högre standard till en lägre kostnad och
som inte finner sådana möjligheter. Alla sådana önskemål uppfattar
inte vi – som samhälle – motiverar samhällsinsatser.
Det finns dock boendesituationer som vi kollektivt inte uppfattar
som godtagbara och som därför bör förändras. Det kan handla om
hemlöshet eller trångboddhet, eller att en arbetslös inte kan ta ett
arbete på annan ort i brist på bostad. Skillnaden mellan summan av
alla hushålls på detta sätt definierade legitima bostadsbehov, och det
utbud av bostäder som faktiskt finns tillgängliga på marknaden, utgör den obalans på marknaden som tilläggsdirektiven hänvisar till.
För den fortsatta framställningen kommer ordet bostadsbrist att användas för denna skillnad mellan vad som kollektivt uppfattas som
en godtagbar bostadssituation och det faktiska läget på marknaden.
5.1.2

Två förutsättningar som saknas

Vi har i kapitel fyra redovisat några skäl till varför kommuner inte
identifierar bostadsbristen i den egna kommunen. Det handlar om
att det inte anses relevant, om praktiska svårigheter, resurser och om
politiska värderingar. Oberoende av vilken orsak som dominerar i en
enskild kommun förhindrar situationen ett effektivt agerande.
Ansvaret för att lösa bostadsbristen är delat mellan staten och
kommunerna. De övergripande marknadsförutsättningarna kan bara
påverkas av staten, och generella tillskott av ekonomiska medel i
form av t.ex. bostadsbidrag uppfattas allmänt som en del av statens
ansvar. Både bostadsbristens omfattning och behovet av kommunala insatser är därför beroende av hur staten agerar. För att ge kommunerna förutsättningar att göra ett effektivt arbete saknas med
dessa utgångspunkter två förutsättningar.
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En gemensam problembeskrivning
Om staten och 290 kommuner ska bidra till att lösa bostadsbristen
förutsätter det en gemensam problembeskrivning. De insatser som
görs i respektive kommun påverkar en större bostadsmarknad och
de regeländringar och andra insatser som görs av staten får olika
genomslag i kommunerna beroende på hur den lokala bostadsmarknaden ser ut. Om det inte finns en enhetlig bild av vad som
motiverar offentliga insatser, och om uppfattningen om vilka effekter dessa insatser bör leda till skiljer sig åt, kommer det att påverka
samtliga inblandades agerande. Vissa kommuner kommer att avstå
från att göra insatser som skulle vara motiverade utifrån en gemensam problembild. Andra kommuner kommer att lägga resurser på
insatser som inte bidrar till att lösa gemensamma problem. Detsamma gäller för statens agerande.
Utredningen har tagit ställning för en problembeskrivning som
utgår från skillnaden mellan vad som uppfattas som en godtagbar
boendesituation och det faktiska läget på bostadsmarknaden. Hur
denna skillnad ska beskrivas och beräknas utvecklas nedan. Oberoende av hur problemet som ska lösas beskrivs och definieras är det
en fundamental förutsättning för ett framgångsrikt arbete att det
sker. Dagens bostadssituation, där riksdagen satt upp målet att
efterfrågan, utbud och behov ska mötas, men där inget uttalats om
vilka behoven är eller vilket utbud som anses motsvara dessa behov,
ger inga förutsättningar för landets kommuner att bidra till att
målet uppfylls.
En samordning av statliga och kommunala insatser
Om flera parter ska bidra till att lösa ett gemensamt problem är det
stor fördel om de olika insatserna koordineras. Graden av samordning kan variera. En låg grad av samordning innebär ett utbyte av
information som gör det möjligt för varje kommun att anpassa de
egna insatserna efter vad staten, och andra kommuner, gör. Samordningen kan vara mera strukturerad t.ex. genom att insatser föregås av ett remissförförande. En långt gående samordning innebär
att de faktiska insatserna utförs gemensamt och de behöver då samordnas i tid och rum för att bli effektiva.
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I dag saknas former för samordning av statliga och kommunala
insatser för att åtgärda bostadsbristen. Utredningen lämnar i det
följande förslag på hur denna samordning bör organiseras. Det kan
finnas andra lösningar, men en situation där statliga och kommunala insatser i värsta fall kan vara motverkande beroende på bristande samordning, är inte acceptabel.
De statliga insatserna
Utredningen har inte i uppgift att överväga vilka insatser staten bör
vidta för att åtgärda bostadsbristen. Här exemplifieras kort vad
som avses med statliga insatser och hur dessa kan ge olika förutsättningar för kommunernas arbete.
Det statliga bostadsförsörjningsansvaret beskrivs traditionellt
som att tillhandahålla rättsliga och finansiella instrument.1 Det
handlar om den legala infrastrukturen, om skatter och bidrag och
om penningpolitiken. Regering och riksdag kan förutom att förändra förutsättningar för hushåll och företag på bostadsmarknaden
ändra de institutionella förutsättningarna för kommuner och
intresseorganisationer och därigenom utöva inflytande på marknaden. Staten är inte bara kommunernas medspelarare utan dessutom
den part som kan förändra spelreglerna.
Statliga insatser för att minska bostadsbristen kan typiskt sett
riktas mot hushållen för att stärka deras efterfrågan eller mot
företagen för att öka utbudet av bostäder. Exempel på befintliga
insatser riktade mot hushållen är bostadsbidrag och bostadstillägg
för pensionärer. Statliga hyresgarantier vore en utveckling av en
befintlig insats. Exempel på nya insatser vore subventionerat bosparande eller förmånliga lån för förstagångsköpare. Stöd till företagen kan t.ex. vara upprustningsstöd på marknader där efterfrågan
är svag.
Inriktningen på sådana insatser kan vara bred eller avgränsas
genom olika former av villkor. I vissa fall kan insatserna ges en tydlig geografisk inriktning men även när de till formen inte har någon
sådan avgränsning kommer de att slå igenom olika i landets kom-

1

Se t.ex. prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.
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muner till följd av skillnader i hushållssammansättning och marknadsförutsättningar.
Ett aktuellt exempel på en statlig insats med geografisk inriktning är investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för
studerande.2 Stöd beviljas fastighetsägare med olika belopp beroende på i vilken kommun nya bostäder uppförs. Värdet av stödet,
som förutsätter att hyrorna i de färdiga bostäderna håller sig under
vissa belopp, skiljer sig åt beroende på vilken avkastning ett projekt
förväntas ge utan stöd. Användningen av stödet, och därmed utbudet av hyresbostäder och studentbostäder till de aktuella hyresnivåerna, kommer därför att variera. I en viss kommun bidrar stödet påtagligt till att lösa bostadsbristen, medan det i en annan
kommun inte får någon effekt alls. Regeringen har ändrat villkoren
för stödet från den 1 maj 2018 för att öka användningen.
Staten kan också välja att kanalisera ekonomiska medel via kommunerna för att minska bostadsbristen. För närvarande finns inga
sådana uttalade stöd, men kommunerna kan söka medel dels generellt för att öka bostadsbyggandet, dels för att sanera förorenad
mark som planeras för bostadsbyggande. Med en gemensam definition av bostadsbrist skulle statens bidrag till kommunerna kunna
ges en tydligare inriktning mot att lösa denna.
5.1.3

Behovet av vägledning

Enligt direktiven ska utredningen analysera om det finns behov av
vägledning eller kompletterande kommunala verktyg och vid behov
föreslå förändringar i BFL och näraliggande lagstiftning. Med anledning av detta gör utredningen följande överväganden.
Med vägledning kan i det allmänna språkbruket avses olika saker,
men utredningen tolkar direktiven som att det rör vägledning om
hur lagstiftningen, i första hand BFL, ska tillämpas. Vägledningen
skiljer sig från allmänna råd, som ger uttryck för en lämplig tillämpning av en rättsregel, genom att den beskriver de möjligheter och
begränsningar som rättsregeln innebär. I de fall vägledningar utfor-

2

Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

133

Överväganden och förslag

SOU 2018:35

mas exemplifierande kan effekten komma att likna effekterna av ett
allmänt råd, dvs. att exemplet blir normerande för tillämpningen.
Boverkets vägledning om tillämpningen av BFL har förstärkts
de senaste åren. Den handbok som finns publicerad på Boverkets
webbplats tar upp alla aspekter på den del av lagen som behandlar
kommunernas planering för bostadsförsörjningen. Att med vägledning överbrygga de brister utredningen ser när det gäller gemensam
problembeskrivning och samordning med statliga insatser är inte
möjligt, helt enkelt eftersom lagen inte omfattar detta. Utökad vägledning kring BFL är därmed inte något som utredningen ser som
en prioriterad åtgärd.
Tidigare utredningar har beskrivit behovet av vägledning till
kommunerna när det gäller tillämpningen av konkurrenslagstiftning, EU:s statsstödsregler och lagen om offentlig upphandling.3
Sedan den 1 juli 2015 har Upphandlingsmyndigheten dessa uppgifter. Utredningen har inte studerat och värderat den vägledning
myndigheten lämnar och kan därför inte bedöma om det finns
anledning att förbättra den.
Vid sidan av vägledning i den nyss nämnda betydelsen kan det
finnas behov av kunskapsunderlag för att kunna utföra en uppgift.
Det kan handla om allt från tips på kunskapskällor till rena instruktioner om tillvägagångssätt. Utredningen har vid sina kommunbesök identifierat sådana behov, där kommuner överväger en viss
insats, men där osäkerheten om vilka resurser det kräver och vilka
effekter man kan förvänta sig är stor, och insatserna därmed inte
tas upp till beslut. I praktiken blir det de stora kommunerna som
har resurser att kunna utveckla nya avtalsformer eller hålla samman
projekt med många ingående parter. Denna skillnad mellan kommunerna vad gäller kompetens och resurser är generell och berör
alla områden där kommunerna har kompetens att verka. Överväganden kring hur denna ojämlikhet mellan kommunerna ska hanteras görs av Kommunutredningen, Fi 2017:02.

3

Se t.ex. En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 och EU och kommunernas bostadspolitik, SOU 2015:58.
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Behovet av kompletterande verktyg

Som framgått av redovisningen i kapitel två finns det inte en fast
uppsättning verktyg för kommunerna att använda i syfte att minska
bostadsbristen. Kommunerna har ett omfattande formellt utrymme
att vidta åtgärder men begränsas av marknadsförutsättningar och
historiska politiska beslut som ger olika förutsättningar i form av
t.ex. markinnehav eller kommunala bostadsbolag.
Med hänsyn till att utredningen inte kunnat identifiera någon
kommun som på ett strukturerat sätt kunnat beskriva vilken
bostadsbrist som råder i kommunen och inte heller någon kommun
som uttömt alla de möjligheter som ryms inom den kommunala
kompetensen, finns det inte förutsättningar för att föreslå en
utökad kommunal kompetens på något konkret område.
Utredningen har i de kommuner som besökts ställt frågan om
ytterligare kommunala verktyg, och på så sätt fått exempel på
regeländringar som skulle utöka det kommunala handlingsutrymmet. Dessa redovisas tillsammans med de motiv utredningen uppfångat i avsnitt 5.5.
5.1.5

Förändrad lagstiftning

BFL tillkom vid en tid då riksdagens mål för bostadspolitiken var
ett helt annat än i dag. Införandet av lagen motiverades av att det
tycktes ha uppstått en osäkerhet om vilket ansvar kommunerna har
för bostadsförsörjningen. Konkret kom lagen att ställa krav på
kommunerna att bedriva planering och att kommunfullmäktige
skulle ta ställning till riktlinjer. Vid senare lagändringar har kraven
på vad kommunerna ska beakta vid planeringen och på innehållet i
riktlinjerna utökats.
Under de första femton åren har efterlevnaden av BFL varit låg,
mindre än hälften av alla kommuner har fattat det fullmäktigebeslut
om riktlinjer som lagen kräver. De allra senaste åren har antalet
sådana beslut ökat, inte minst därför att det är en förutsättning för
att kunna söka det riktade statsbidraget för ökat bostadsbyggande.
Hösten 2017 kunde 199 kommuner ta emot sådana statsbidrag.
Innehållet i riktlinjerna och den bakomliggande analysen varierar starkt mellan kommunerna. Länsstyrelserna redovisar i rapporten Bostadsförsörjning mer än bara bostadsbyggande, som över-
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lämnats till utredningen, en omfattande kritik mot de kommunala
riktlinjerna och uttrycker att många kommuner inte har klart för
sig vad riktlinjer för bostadsförsörjning är för dokument och vad
det bör innehålla för att kunna fungera som ett kommunalt planeringsunderlag för kommunens arbete med bostadsförsörjningsfrågorna.
Utredningens slutsats är att den nuvarande lagen inte har kunnat förebygga att bostadsbristen i Sverige har ökat och att dess
inriktning på framtagande av ett dokument – riktlinjerna – inte ger
de rätta förutsättningarna för ett samordnat arbete för att lösa
bostadsbristen. Utredningen föreslår därför att BFL ersätts med en
ny lag.

5.2

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Utredningen ser behov av helt nya förutsättningar för bostadsförsörjningen med några tydliga utgångspunkter.
– Befolkningens behov av bostäder tillfredsställs i första hand på
en marknad och det bör även fortsättningsvis vara så.
– Det finns ett åtagande från det allmänna gentemot invånarna att
tillfredsställa deras behov av bostäder.
– Det är detta åtagande som ska stå i centrum för de offentliga
insatserna. Insatser för bostadsförsörjningen ska innebära att
fler får sina bostadsbehov uppfyllda.
– Åtagandet gentemot invånarna är delat mellan staten och kommunerna.
Av utgångspunkterna följer bl.a. att det krävs ett medvetet ställningstagande till vilka bostadsbehov som bör uppfyllas; det utredningen beskrivit som en godtagbar bostadssituation. Det följer
också att de insatser som görs måste utformas i beaktande av hur
de påverkar bostadsmarknaden. Det innebär också att frågan om
bostadsförsörjning särskiljs från frågan om bostadsbyggande. En
ny bostad kan uppföras som svar på efterfrågan från någon vars
bostadsbehov redan är tillfredsställt, men som önskar ytterligare en
bostad. Den nya bostaden tillfredsställer i det fallet inget bostadsbehov i utredningens mening.
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Det delade bostadsförsörjningsansvaret innebär ett behov av en
gemensam problembeskrivning och en samordning av insatser enligt vad som redovisats tidigare.
5.2.1

Bostadsförsörjning som en del av samhällsplaneringen

Utredningen tog i delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73. stark ställning för den problembeskrivning liksom det förslag till lösning som Bostadsplaneringskommittén presenterade i sitt betänkande En ny regional planering
– ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59.
Det finns anledning att påminna om dessa ställningstaganden eftersom de är fortsatt giltiga och har påverkat utformningen av utredningens förslag.
Bostadsplaneringskommittén, som var en parlamentarisk kommitté, hade bl.a. uppdraget att utreda och vid behov föreslå sådana
förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar
utveckling i alla delar av landet. Kommittén konstaterade i sitt betänkande att det inte fanns någon given regional nivå för kommittén att
utgå från och att de planeringsslag som berördes av uppdraget hade
en otydlig ansvars- och uppgiftsfördelning på regional nivå. Otydligheten angavs bestå i en utbredd asymmetri när det gäller valet av
ansvariga aktörer för det regionala tillväxtarbetet och länstransportplanerna samt valet av kollektivtrafikansvarig myndighet. Det konstaterades också att mängden planer, program och strategier inom olika
sektorer, återkommande och blandade statliga intressen och en
asymmetri av ansvarsfördelning på regional nivå inte bidrar till att
underlätta en planering som sakligt sett är nog så svår. Kommittén
anförde också att förändrade omvärldsfaktorer innebär att hänsyn
bland annat måste tas till allt större geografiska planeringsområden.
Behovet av planering på regional nivå angavs uppkomma när samhällsutvecklingen kommer ifatt och växer ifrån gårdagens planering
inom kommungränserna.
Det konstaterades också att det inte fanns någon enskild aktör
med ansvar för att det råder bostadsbrist eller obalans mellan efterfrågan och utbud av bostäder i delar av landet och att det därmed inte
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heller finns någon som kan samordna eller få till stånd en planering
för ökad bostadsförsörjning, när kommunerna inte själva ser något
sådant behov. Kommittén anförde också att staten och statliga myndigheter inte samordnar sig i tillräcklig omfattning i sina dialoger med
kommunerna och att kommunerna på detta sätt får för många budskap att förhålla sig till och för många intressen att avväga mot
varandra. Det konstaterades att flera efterfrågar en stat som inte bara
ger restriktioner utan som också förmedlar en viljeinriktning och i
betänkandet beskrivs hur kommuner och aktörer på den regionala
nivån uppfattat att staten ger olika, ibland motstående, budskap.
Kommittén ansåg att bostadsförsörjning och en hållbar utveckling
i hela landet skulle kunna tillgodoses bättre med en regional fysisk
planering. Kommittén såg inte i första hand behov av att lämna
förslag inom planeringen för bostadsförsörjning. Utredningsarbetet
visade enligt kommittén tydligt att bostadsförsörjning inte tillgodoses genom sin egen solitära sektorsvisa planering. Den kommunala
planeringen för bostadsförsörjning borde enligt kommittén i stället
betraktas som en planering som följer och är beroende av, men som
också behöver samspela med, andra planeringar.
Kommittén drog bl.a. slutsatsen att kraven på bostadsförsörjning
och hållbar utveckling bättre kan tillgodoses genom ökad samordning mellan berörda planeringsslag och mellan kommunal, regional
och nationell nivå. Det angavs att en regional nivå placerar in den
fysiska miljön inklusive bebyggelsen i ett större geografiskt sammanhang än vad varje enskild kommun kan göra. Fysisk planering angavs
också i ökad utsträckning påverka en regions utveckling och ansågs
därför ha betydelse för fler än bara enskilda kommuner. Till detta
kom enligt kommittén att flera av de planeringsslag som bedöms ha
en positiv effekt på bostadsförsörjningen bedrivs på regional nivå,
exempelvis planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik.
Denna utrednings direktiv är inriktade på frågor om bostadsförsörjning och förslagen får därför en sådan inriktning. Oavsett om
Bostadsplaneringskommitténs förslag kommer till genomförande
har utredningen utformat sina förslag så att en den utveckling kommittén förordade kan fullföljas.
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Ett samlat arbetssätt för att identifiera
och lösa bostadsbristen

Utredningen har utvecklat en sammanhängande bild av hur ett
arbete där 290 kommuner tillsammans med staten bidrar till att lösa
bostadsbristen bör organiseras. Denna bild utvecklas i detta avsnitt
och reflekteras i de förslag som lämnas i kommande avsnitt och de
författningsförslag utredningen presenterar.
Det är kommunerna och deras möjligheter att bedriva ett effektivt arbete som står i centrum för utredningens direktiv. Kommunerna har väldigt olika förutsättningar i form av resurser och geografisk placering och varje kommun styrs av en politiskt vald ledning som har stor frihet att prioritera bostadsförsörjningen bland
andra viktiga frågor. Utredningen vill etablera ett arbetssätt där
kommunerna upplever en tydlig förväntan på vilket problem de ska
lösa, samtidigt som de har stor frihet att utforma lösningarna efter
sina egna förutsättningar.
Staten bestämmer ambitionsnivån för arbetet genom att definiera bostadsbristen på nationell nivå och på länsnivå vidtar de
åtgärder man bedömer lämpliga, och bidrar därutöver ekonomiskt
till de kommunala insatserna. Det är dock aldrig staten som föreskriver vad som bör göras i en enskild kommun.
För att skapa en samsyn mellan staten och kommunerna både
kring problembilden och konkreta lösningar ges den regionala
nivån en aktiv roll i arbetet med bostadsförsörjningen. Både regioner och länsstyrelser har viktiga roller för att säkerställa att de
insatser som görs bidrar till att lösa bostadsbristen. Det är på den
regionala arenan som dialog och koordinering angående bostadsförsörjning mellan de olika aktörerna ska äga rum.
Ett genomgående förhållningssätt är att information om olika
aspekter på bostadsbristen, erfarenheter av olika insatser och beslut
om politiska prioriteringar kan tillföras på olika samhällsnivåer och
komma till användning på andra platser och på andra nivåer. Det
finns ingen som i dag sitter med svaret på vare sig hur stor bostadsbristen är eller hur den ska lösas. Utredningen vill skapa en situation där alla vill och måste bidra till att klargöra problemets omfattning och att effektiva lösningar tas fram. Det finns därför ingen
startpunkt där arbetet påbörjas och heller ingen uppenbar slutpunkt. Hur stora offentliga insatser som behöver göras kommer att
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variera över tid beroende på hur stor del av hushållens bostadsbehov som löses på marknaden. Att följa och försöka förutse hur
bostadsbristen utvecklas är däremot ett kontinuerligt arbete.
En regional arena etableras
Att få självständiga kommuner att bidra till att lösa ett nationellt
samhällsproblem är en utmaning som liknar den som utredningen
ställdes för vid framtagandet av delbetänkandet En gemensam bild
av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73. Utredningen tog där
ställning för att det inte är lämpligt att från nationell nivå dela ut
arbetsbeting till respektive kommun av två orsaker. För det första
kan det från nationell nivå vara svårt eller omöjligt att ha en korrekt
uppfattning om problemets fördelning på kommunnivå. För det
andra är det på kommunal nivå som lösningarna ska utvecklas och
genomföras, och för att det ska fungera krävs en lokal acceptans för
problembeskrivningen.
Liksom i delbetänkandet finner utredningen att det behövs en
aktiv regional nivå som förmår att tolka nationella bedömningar i
en regional kontext och som kan erbjuda ett forum för kommunerna att låta de egna bedömningarna möta såväl andra kommuners
bedömningar som ett nationellt underlag.
Till skillnad från delbetänkandet är det inte bara kommunerna
utan också staten som ska bidra med lösningar. Det finns därför
anledning att lyfta fram staten på regional nivå, dvs. länsstyrelserna,
som en viktig part för att tillsammans med kommunerna utforma
gemensamma insatser.
Regionerna får en ny roll
Bostadsbristen är starkt knuten till frågan om regional utveckling
och rollen som översättare och samordnare mellan staten och kommunerna när det gäller synen på bostadsbristen och dess karaktär i
olika delar av landet ligger därför naturligen på regionerna. I delbetänkandet övervägdes för- och nackdelar med att etablera en
annan regional indelning för bostadsfrågorna som bättre avspeglar
bostadsmarknadens funktionssätt. Fördelarna med att regionerna
som institution erbjuder möjlighet till samordning med andra aspek-
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ter av och aktörer inom samhällsplaneringen, och en möjlighet för
invånarna att utkräva politiskt ansvar i val, är fortsatt giltiga.
Eftersom bostadsbristen, mer än det kvantitativa behovet av
tillskott av bostäder, innehåller en blandning av kvalitativa och
kvantitativa komponenter kommer det att krävas en mera aktiv roll
av regionerna jämfört med den de föreslogs få i delbetänkandet.
Förmågan att överblicka och bedöma hur den underliggande utvecklingen på marknaden kommer att påverkas av summan av kommunala och statliga insatser inom det egna länet kräver en analyskapacitet som i dag inte finns i alla regioner. Den roll utredningen
ser för regionerna vad gäller bostadsbristen kommer att kräva ett
tillskott av resurser
Liksom i delbetänkandet blir en viktig regional uppgift att samla
kommunerna, men också staten på regional nivå, för att genom en
kollegial dialog medverka till en samsyn kring både bostadsbristens
utveckling och vilka insatser som är effektiva för att åtgärda den.
Till skillnad från i delbetänkandet, där själva åtgärden utgjordes av
fysisk planering i kommunal regi, är det möjligt att bostadsbristen
även bör åtgärdas genom insatser med regional medverkan. Det ska
åtminstone inte finnas något hinder mot att en region tar på sig uppgifter som bedöms lämpliga att samordna mellan flera kommuner.
Länsstyrelsen ska bidra till lösningar
Länsstyrelserna har i dag rollen som rådgivare och samordnare och
har ett uppföljningsansvar gentemot kommunerna. Länsstyrelserna
ska också leverera en analys av den regionala bostadsmarknaden.
Enligt utredningen bör uppgifterna att analysera bostadsmarknaden
och samordna kommunerna ligga på regionerna, medan rollerna som
rådgivare och kontrollfunktion ska ligga kvar på länsstyrelsen och är
fortsatt betydelsefulla. Behovet av vägledning kommer inte att försvinna även om lagstiftningen på området ändras, och uppföljningen
av hur kommunerna fullgör sina uppgifter blir av större betydelse
när de kommunala insatserna i högre grad förutsätts samverka med
de statliga.
Länsstyrelsen föreslås också få en helt ny roll. I den mån statliga
ekonomiska stöd tilldelas kommunerna bör de fördelas med utgångspunkt i lokala och regionala behov och i relation till kom-
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munala motprestationer. Det statliga stödet bör därför förmedlas
av länsstyrelsen, inte i form av ett sökbart bidrag enligt generella
kriterier, utan i form av avtal mellan staten och en eller flera kommuner, med länsstyrelsen som fullvärdig företrädare för staten.
Genom att ge länsstyrelsen en roll som part i att lösa bostadsbristen blir den statliga delen av ansvaret konkret för kommunerna
och motiverar dem att utforma effektiva lösningar för att få del av
statliga resurser. För länsstyrelsen gäller det att inte ta på sig rollen
att själv utforma lösningarna utan att värdera de förslag som tas
fram lokalt och regionalt. Utifrån dessa ska länsstyrelsen sträva efter
att finna avtalslösningar som gör att risker och kostnader fördelas
mellan stat och kommun på ett sätt som reflekterar både insatsens
långsiktiga förmåga att förbättra bostadsmarknadens funktion, och
de aktuella kommunernas egen förmåga att ekonomiskt bära kostnaderna.
De insatser som länsstyrelserna är med och medfinansierar kan i
många fall innefatta åtgärder och motprestationer även från privata
företag. Även om de statliga medlen i ska överföras till kommunerna ska det inte finnas några hinder för länsstyrelserna att ingå
avtal med en kommun där ett privat företag också är avtalspart. Det
privata företaget gör då åtaganden om åtgärder mot ersättning från
kommunen, som i sin tur delvis finansieras från staten. Detta ger
möjlighet till flexibla lösningar utifrån de lokala och regionala
behoven i olika delar av landet.
Boverket roll utvidgas
Statens bostadsförsörjningsansvar måste tydliggöras och Boverket
föreslås i detta syfte få en förstärkt roll i olika avseenden. Att
utredningen lyfter fram Boverket som myndighet är ett uttryck för
att staten måste få en entydig företrädare på bostadsförsörjningsområdet. Även om länsstyrelserna föreslås få en tydlig roll som
statens företrädare regionalt behövs en nationell statlig uttolkare av
politiska målsättningar med uppdraget att verka för att sådana mål
uppnås.
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Boverket definierar bostadsbristen
Riksdagen har formulerat ett mål om en bostadsmarknad där
konsumenterna möter ett utbud som svarar mot behoven och i den
mån vi inte befinner oss vid målet finns en bostadsbrist som föranleder insatser från det allmänna.
Det behövs en analys av vilka bostadsbehov som kommer att
mötas av ett utbud på marknaden och vilka som inte kommer att
göra det. En sådan analys visar hur långt ifrån det av riksdagen
beslutade målet vi som samhälle befinner oss. Analysen ger storleksordningen på de samlade insatser som krävs från offentligt håll
för att nå målet, men säger inget om vilka insatser som bör vidtas.
Den analys som här avses är långsiktig, och ska spegla förhållandena något decennium framåt i tiden. Det är inte en prognos,
eftersom syftet bl.a. är att lägga grunden för insatser som gör att
utfallet ger fler hushåll ändamålsenliga bostäder. Den kan inte förväntas hantera mycket snabba eller oväntade förlopp; sådana måste
mötas och hanteras genom insatser i stunden. En långsiktig analys
kan däremot ge svaret på vilken beredskap det bör finnas för att
hantera den förväntade utvecklingen och vilka händelser som det
bör finnas beredskap för.
Komponenterna i en analys är för det första en bedömning av
hur det normativa behovet utvecklas, dvs. i första hand en demografisk analys med antaganden om hur befolkningen skulle vilja
flytta inom landet och bilda hushåll, och vilken boendestandard
olika typer av hushåll anses behöva.
För det andra krävs en uppfattning om hur utbudet av bostäder
kommer att utvecklas. Det innefattar dels en uppfattning om hur
de som bor i de befintliga bostäderna kommer att flytta, dels hur
nyproduktionen av bostäder kommer att utvecklas.
Det tredje steget i analysen är hur det förväntade utbudet möter
det normativt definierade behovet. Det är mer än en kvantitativ
analys av om antalet bostäder i olika regioner möter antalet bostadssökande hushåll. Om utbudet sker till ett pris som de hushåll
som har behovet inte kan betala, så löses inte deras bostadsbehov.
Att bostäderna trots allt kommer att säljas beror på att det inte
finns någon restriktion mot att hushåll som har den ekonomiska
förmågan kan konsumera både större och fler bostäder än deras
normativt definierade behov. Efterfrågan från dessa hushåll är
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större än deras behov, medan efterfrågan från andra hushåll är för
svag för att deras behov ska tillfredsställas under givna förutsättningar.
Slutligen går det att beskriva bostadsbristen i termer av antal
hushåll, men också i monetära termer. Det senare är inte minst
viktigt eftersom hushåll som står mycket långt ifrån att få sina
behov tillgodosedda på marknaden kräver potentiellt större insatser
är de som med små förändringar av inkomster eller vid små förändringar av utbudet skulle kunna få sina behov tillfredsställda.
Att göra en analys av det slag som här förordas är inte okomplicerat. Bristen på ett säkert dataunderlag som beskriver den nuvarande bostadssituationen och hur omsättningen på bostadsmarknaden ser ut är besvärande (se avsnitt 5.4). Bedömningen av det
normativa behovet innehåller värderingsfrågor som kan och bör
vara föremål för politiska överväganden. I den delen kan en myndighets bedömningar alltid korrigeras genom politiska ställningstaganden, men det är inte oförenligt med myndighetsrollen att göra
även sådana antaganden. Slutligen saknas en etablerad form för att
beskriva det framtida utbudet av bostäder. Boverket kommer med
all sannolikhet att behöva samarbeta med andra myndigheter och
med forskare för att ta fram den analysmodell som definierar
bostadsbristen på nationell nivå.
Boverket etablerar ett gemensamt språkbruk
För att kunna lösa en gemensam uppgift krävs det att alla inblandade har ett gemensamt språkbruk. När det gäller bostadsförsörjning är läget i dag det motsatta.
Länsstyrelserna redovisar i sin rapport att det saknas ett gemensamt språk/gemensamma definitioner för bostadsmarknadens och
bostadsförsörjningsplaneringens aktörer vilket försvårar samverkan
och samarbeten.
En slutsats av utredningens kartläggningsarbete med stöd av
Boverkets BME är att det varit svårt att formulera frågor som uppfattas som entydiga av kommunerna. När många som svarat kommenterar eller ifrågasätter en frågas utformning innebär det att det
blir svårt att värdera vad svaret egentligen representerar.
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Utredningens direktiv innehåller begrepp som utredningen tvingats fundera över den närmare betydelsen av. Både grupper med svag
ställning på bostadsmarknaden och kommunernas verktyg är begrepp
som i direktiven kompletteras med exemplifierande uppräkningar
och som krävt separata ställningstaganden av utredningen.
Inte ens de begrepp som riksdagen använder för att formulera
mål för bostadsmarknaden – efterfrågan, utbud, behov – tolkas och
används på samma sätt av alla de personer utredningen varit i kontakt med.
Sammanfattningsvis behövs det för att ett gemensamt arbetssätt
med flera parter ska kunna utvecklas ett för det offentliga Sverige
gemensamt språkbruk. Ett sådant språkbruk kan inte ensidigt
bestämmas av en part i ett samarbete, men ansvaret för att identifiera oklarheter och ta initiativ till samarbeten och arbetsformer för
att etablera betydelser av befintliga begrepp eller – om det skulle
visa sig nödvändigt – utveckla nya facktermer, bör enligt utredningen ligga på staten och därmed på Boverket. I arbetet bör SKL,
regioner och kommuner involveras.
Boverket ansvarar för utvärdering av insatser
Inom ett arbetssätt där många olika parter bidrar med insatser för
att lösa en gemensam uppgift, och där alla som deltar självständigt
kan bedöma vilka insatser som ska genomföras med egna medel, är
det av mycket stort värde att insatserna utvärderas. Detta för att
successivt inrikta alltmer av de tillgängliga resurserna mot de mest
effektiva insatserna. I grunden finns ett ansvar för varje kommun,
region och myndighet att följa upp och värdera hur de egna resurserna kommer till bäst användning. Eftersom bostadsmarknaden
och därmed bostadsbristen är komplex och geografiskt oberoende
av administrativa gränser, finns ett behov av att utföra strukturerade utvärderingar som visar på de totala effekterna på marknaden.
Ansvaret för att sådana utvärderingar kommer till stånd och
genomförs bör ligga på nationell nivå och därmed på Boverket.

145

Överväganden och förslag

SOU 2018:35

Kommunerna ska ha en egen bild av bostadsbristen
Den tydligaste slutsatsen av utredningens kartläggning är att kommunerna inte har någon egentlig uppfattning om bostadsbristen i
den egna kommunen. Möjliga orsaker till detta har redovisats i
kapitel 4 och en bärande del av det nya arbetssätt som utredningen
föreslår är att Boverket tar fram och beskriver bostadsbristen på
nationell och regional nivå. Boverket ska dessutom bidra med att
etablera ett gemensamt språkbruk. Regionerna ska med Boverkets
underlag som grund göra en egen analys av bostadsbristen i en
regional kontext.
Med stöd av det arbete som genomförs på nationell och regional
nivå torde åtminstone en stor del av de svårigheter som utredningen identifierat för att en kommun ska kunna beskriva bostadsbristen i den egna kommunen vara undanröjda. Även om det finns
osäkerheter om faktiska bostadsförhållanden framför allt i vissa
större kommuner, och resurserna är begränsade i många små kommuner, måste det vara en entydig kommunal uppgift att förstå den
egna bostadsmarknaden och i vilken utsträckning den möter de
egna invånarnas behov.
Värdet av den kommunala bedömningen av bostadsbristen är inte
bara att den ger grunden för kommunens egna bedömningar av behovet av insatser och val av verktyg för att förändra situationen. Den
kommunala bedömningen ska också bidra till att förstärka och
förfina den regionala analysen och i förlängningen den nationella
synen på hur bostadsbristen kan och bör beskrivas och åtgärdas. Ur
ett kommunalt perspektiv kan det vara båda självklart och okontroversiellt att vissa typer av hushålls behov väger tyngre än andras och
att det därför finns anledning att lägga större resurser på att beskriva
dessa hushålls nuvarande boendesituation och genomföra insatser
med effekt i närtid. Om många kommuner gör samma bedömning
kan det underifrån utkristalliseras ett antal grupper för vilka det
utvecklas en gemensam syn på vad som är en godtagbar boendesituation. I stället för att som i dag lägga ansvaret på alla kommuner att
lägga resurser på ett stort antal uppräknade och i många fall överlappande ”grupper”, växer synen på vad som bör beskrivas som grupper och hur dessa definieras fram i ett samspel mellan kommunerna,
regionerna och staten, i form av Boverket.
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Kommunerna ska göra insatser för att lösa bostadsbristen,
ibland med statligt stöd
Utredningens delbetänkande behandlade frågan om hur kommunernas samlade planering för ett tillskott av bostäder ska fås att
motsvara de nationella behoven. Som en del av utredningens förslag
i delbetänkandet ingick att varje kommun ska bedöma behovet av
tillskott av bostäder i den egna kommunen.
Den nyss beskrivna förväntan på kommunerna att bedöma
bostadsbristens omfattning har likheter med utredningens förslag i
delbetänkandet. Det är upp till varje kommun att göra bedömningen, men att bedömningen görs obligatorisk gör det möjligt för
andra, inom och utom kommunen, att ta del av och ifrågasätta den.
Förslaget i delbetänkandet utmynnar i ett implicit åtagande för
kommunen att planera för det behov av tillskott som enligt bedömningen kräver planläggning. Sist och slutligen är dock beslut om att
planlägga mark för en viss användning en central del av det kommunala självstyret. Ställt på sin spets skulle en kommun kunna göra
avvägningen att ingen mark i kommunen lämpar sig för bostadsbyggande, trots att det finns ett behov av tillskott, och att detta
inte kan lösas inom befintlig bebyggelse.
Att kommunenen planlägger för det bedömda antalet bostäder
är den önskvärda men också den fullständiga effekten av utredningens förslag i delbetänkandet. Att bostäderna faktiskt byggs är i
betänkandet en fråga för de byggande aktörerna på marknaden.
Till skillnad från vad som gäller för möjligheten att välja bort
bostäder vid planläggning av mark finns det ingen möjlighet för en
kommun att prioritera bort bostadsförsörjningen som kommunal
uppgift. Om en kommun gör bedömningen att det föreligger bostadsbrist så utlöser det ett åtagande för kommunen att agera.
Detta är möjligen inte kontroversiellt, men utredningen finner att
bostadsförsörjningens historiskt starka koppling till finansiering
och planering för nybyggande fortfarande leder till att planering för
nyproduktion ibland uppfattas som en bostadsförsörjningsåtgärd i
sig, oberoende av dess effekter på bostadsbristen, och att bristande
marknadsintresse för nyproduktion befriar kommunen från att
agera.
Samtidigt som det inte får råda någon tvekan om att det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen är obligatoriskt och sido-

147

Överväganden och förslag

SOU 2018:35

ställt frågan om markanvändningsplanering, så är utredningen fullständigt klar över att det i många fall inte kommer att räcka med
kommunala insatser för att lösa bostadsbristen. Som tidigare redovisas måste de kommunala insatserna samordnas och utvärderas
gemensamt med de statliga insatserna för att uppnå en bostadsmarknad i balans i alla delar av landet.
Kommunerna ska följa upp sina insatser
I kommunernas roll i det gemensamma arbetet för att lösa bostadsbristen ingår det att bidra till att beskriva dess omfattning och karaktär och att sätta in insatser för att avhjälpa den. En ytterligare
kommunal uppgift är att följa upp de egna insatserna för att se om
de haft avsedd effekt. Behovet av att beskriva detta som en separat
kommunal uppgift är tvåfaldigt.
För det första finns det ett inomkommunalt behov av att säkerställa att de insatser man beslutar om faktiskt bidrar till att minska
bostadsbristen. Sådant som beskrivs som bostadsförsörjningsåtgärder i många kommuner tillfredsställer i praktiken inte fler hushålls
bostadsbehov.
Det andra motivet är att de erfarenheter som görs i en viss kommun med utredningens synsätt är av värde för andra kommuner,
och för staten, för att kunna effektivisera det samlade arbetet mot
bostadsbristen. Större fullständiga utvärderingar kommer inte att
kunna genomföras mer än av ett begränsat antal insatser, och kommunens uppföljning av de egna insatserna blir därför den källa till
kunskap ur vilken övriga aktörer kan ösa.
Sambandet mellan kommunal och regional nivå
De kommunala och de regionala uppgifterna är inbördes beroende
på flera olika sätt.
Den regionala analysen av bostadsbristen utgör ett stöd till
samtliga kommuner för att beskriva både det nuvarande läget men
också för att bedöma hur långsiktiga trender kan komma att påverka den egna kommunen. För vissa kommuner blir den regionala
analysen den källa till kunskap om omvärldsförändringar som man
förlitar sig på, medan andra kommer att välja att göra andra anta-
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ganden baserat på egna faktiska kunskaper om den nuvarande situationen eller bedömningar av effekter av planerade insatser som
regionen inte känt till eller värderat annorlunda.
Syftet med den kollegiala dialogen i regionens regi är, förutom
erfarenhetsutbyte, att skapa ett tryck på kommunerna att prioritera
de uppgifter de har inom det gemensamma arbetet. Den kommun
som vill hävda att det inte föreligger någon bostadsbrist, eller att en
viss insats kommer att få betydande effekter, ska vara medveten om
att dessa bedömningar kommer att bli föremål för kollegiala kommentarer. Dialogen innebär därmed ett mått av mjuk styrning av
kommunernas arbete.
Att länsstyrelsen deltar som företrädare för staten med resurser
att bidra till kommunalt framtagna insatser innebär ett starkt motiv
för kommunerna att göra goda underliggande analyser och uppföljningar för att motivera statliga resurser till insatser i den egna
kommunen.
Kommunernas deltagande i det regionala analysarbetet säkerställer att bostadsbristen och dess lösningar får konkretion. Det är i
kommunerna man kan se om fler hushåll bor bättre eller behöver
vänta kortare tid på att lämna en olämplig boendesituation. Även
om utredningen argumenterat för att staten genom Boverket ska
definiera bostadsbristen så är det inte i den nationella modellvärlden som bostadsbristen märks eller löses. Det är i kommunerna
som människorna finns och så länge det finns hushåll vars boendesituation inte är godtagbar så finns det en uppgift för det allmänna
att lösa oberoende av vad modellerna visar.
Att lyfta de kommunala bedömningarna till den regionala nivån
ger i sig förutsättningar för att föra en politisk diskussion om
samarbeten och arbetsfördelning för att lösa ett för regionen
gemensamt problem. Det som i den egna kommunen kan vara svårt
att få stöd för kan ibland bli lättare att genomföra om det sker
tillsammans med andra och om risker för felaktiga bedömningar av
framtiden delas av flera. Regionen kan i det sammanhanget bli mer
än en kunskapsresurs utan kan också aktivt bidra till att genomföra
gemensamma insatser med kommunerna och staten.
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En ny lag om bostadsförsörjning

Förslag: En ny bostadsförsörjningslag med kompletterande
förordning ersätter BFL och förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar, vilka upphävs. Bestämmelser om bostadsförmedling i den nuvarande lagen förs över oförändrade till den nya
lagen.

5.3.1

Motiven för en ny lag

Den nuvarande lagen infördes 2001 som en reaktion på utvecklingen efter de stora bostadspolitiska reformerna i början av 1990talet. Regeringen såg ett behov för riksdagen att genom lag påminna kommunerna om att de hade ett ansvar för bostadsförsörjningen. Någon närmare beskrivning av vad detta ansvar bestod i
ansågs inte behövas. Till innehållet kom lagen att beskriva kommunernas ansvar i termer av planering, och halva lagen behandlade den
då aktuella frågan om bostadsförmedling.
Efter snart tjugo år har det som vid tiden för lagens tillkomst
stod klart för såväl riksdagen som kommunerna kommit att förbytas i oklarhet. De sentida tilläggen med inriktning på vilka underlag kommunerna ska ha för sin planering och hur den ska dokumenteras i riktlinjer har inte bidragit till att göra kommunernas
ansvar tydligare. Länsstyrelserna beskriver i sin rapport att det är
uppenbart att alla kommuner inte förstår syftet med riktlinjer och
dess funktion i arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna. Samtidigt
finns inga möjligheter för länsstyrelsen eller någon annan att hävda
att kommuner som tar fram ett dokument benämnt riktlinjer bryter mot lagen. 199 kommuner har i praktiken fått sina riktlinjer
godkända som underlag för utbetalning av statligt stöd samtidigt
som länsstyrelserna anger att ett mindre antal av de 135 riktlinjer
de granskat lever upp till lagens krav i alla delar.
Vare sig den nuvarande lagens bokstav eller dess tillämpning är
enligt vad länsstyrelserna redovisar direkt inriktad på de grupper
med svag ställning på bostadsmarknaden vars bostadsbehov står i
centrum för utredningens direktiv. Införandet av kravet att analysera bostadsbehovet för särskilda grupper som infördes i BFL 2014
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har inte förändrat den bilden. Att förändra den befintliga lagen för
att ge den en helt ny inriktning skulle kräva en omfattande omarbetning.
Utredningen har identifierat frånvaron av en gemensam problembeskrivning och frånvaron av samordning av statliga och
kommunala insatser som två centrala problem som måste lösas för
att kommunerna ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Den
nuvarande lagen hanterar ingen av dessa frågor och är till rubrik
och innehåll helt inriktad på den kommunala delen av bostadsförsörjningsansvaret, vilket i sig osynliggör statens ansvar.
Det finns enligt utredningen goda motiv för att upphäva BFL
och ersätta den med en ny lag och utredningen lämnar i det
följande ett sådant förslag. Bestämmelserna i §§ 7–8 BFL behandlar
kommunernas skyldighet att under vissa förutsättningar inrätta en
kommunal bostadsförmedling och förutsättningarna för att ta ut
förmedlingsersättning. Dessa bestämmelser har inte varit föremål
för utredningens överväganden och föreslås införas i den nya lagen
med oförändrad betydelse. Detta föranleder en förändring av en
hänvisning i hyreslagen till dessa paragrafer.
Lagens namn
Den nya lagen föreslås få namnet bostadsförsörjningslag. Begreppet bostadsförsörjning har under mycket lång tid använts för att
beskriva det politikområde som omfattar offentliga åtgärder för att
tillförsäkra invånarna bostäder. Det är ett levande begrepp både på
statlig och kommunal nivå och är därför lämpligt som rubrik på en
lag som reglerar det allmännas inbördes ansvar och arbete med
bostadsfrågor. I och med att den nuvarande lagen upphävs uppstår
ingen risk för sammanblandning med någon annan lag.
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Den nya lagen utgår från regeringsformen
och riksdagens mål

Förslag: Den nya lagen ska utgå från det allmännas åtagande att
trygga invånarnas rätt till bostad.
En ny lag med ambitionen att omfatta såväl det statliga som det
kommunala bostadsförsörjningsansvaret tar med fördel sin utgångspunkt i RF:s stadgande om att det allmänna särskilt ska trygga rätten
till bostad. Det är människorna, som individer och i form av hushåll, och deras behov av bostäder, som står i centrum för lagen.
Även om lagen ger ett brett utrymme för bedömningar och ageranden inom ramen för de olika bestämmelserna ska de gå att härleda till det allmännas åtagande gentemot invånarna. Med invånare
avses personer som är stadigvarande bosatta i Sverige.4
Lagen ska inte uppfattas vara uttömmande i förhållande till RF:s
stadgande. RF:s målsättningsparagrafer omfattar alla delar av det
allmänna – riksdag, regering, myndigheter, regioner och kommuner
– i all deras verksamhet, och åtagandena gentemot invånarna kan
inte begränsas genom vanlig lag. I den nya lagen föreslås det komma till uttryck som att lagen ger förutsättningar för att trygga invånarnas rätt till bostad.
En annan utgångspunkt vid utformningen av den nya lagen är
riksdagens mål om långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader
där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven. Detta mål har varit oförändrat sedan 2008 och
har ett brett parlamentariskt stöd. Även riksdagens mål sätter individen, som i målformuleringen benämns konsumenten, i centrum,
och betonar att bostadsbehoven i första hand ska tillfredsställas på
marknaden. Den nya lagen bygger på detta synsätt och är i allt
väsentligt inriktad på de hushåll vars bostadsbehov inte tillfredsställs på bostadsmarknaden.

4

Försäkringskassan har den 8 oktober 2015 lämnat svar på ett regeringsuppdrag kring begreppet stadigvarande bosatt. Utredning av stadigvarande bosättning, dnr 005766-2015.
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Lagen preciserar och fördelar
bostadsförsörjningsansvaret

Den nya lagen innehåller bestämmelser som fördelar ansvar och
arbetsuppgifter mellan olika offentliga aktörer i enlighet med det
arbetssätt som beskrivits i avsnitt 5.2. Det är fyra aktörer som regleras i lagen; Boverket, regionerna, kommunerna och länsstyrelserna.
För de statliga myndigheterna finns delar av regleringen i förordning, medan bestämmelserna i lagen som avser regioner och kommuner är uttömmande.
Riksdagen föreslås i lagen reglera statens agerande på myndighetsnivå, och därmed beskära regeringens utrymme att disponera
över myndigheterna, för att säkerställa att det finns entydiga företrädare för staten som ansvarar för samarbetet med regioner och
kommuner.
Lagen innehåller inga sanktionsbestämmelser och styr heller
inte med vilken intensitet de olika aktörerna ska agera. Lagen i sig
leder inte till att bostadsbristen i Sverige upphör; det beror även
fortsättningsvis på vilken politisk prioritering frågan ges i de olika
beslutande församlingarna, och vilka ekonomiska och andra resurser som tillförs. Det lagen gör är att tydliggöra ansvar och ge goda
förutsättningar för samarbete.
Även om utredningen föreslår ett arbetssätt där samarbete för
att lösa ett gemensamt problem är en bärande tanke, är lagen uppbyggd så att varje aktör – varje myndighet, region och kommun –
får sitt ansvar och sina uppgifter beskrivna oberoende av hur andra
agerar. Lagen skapar inga möjligheter att undandra sig ansvar eller
avstå från att vidta åtgärder med hänvisning till att någon annan
brustit i sitt agerande. De olika aktörernas uppgifter är generellt
inte bestämda i tid, utan beskrivs som fortlöpande, med utrymme
för varje kommun och region att, med vissa undantag, bedriva arbetet enligt sin egen tidplan och med olika ambitionsnivå.
Lagen reglerar inte vilka insatser som ska göras för att minska
bostadsbristen, vare sig från staten eller från kommunerna. De
”verktygslådor” som kan komma till användning återfinns inte
heller i lagen, med undantag för bestämmelserna om kommunal
bostadsförmedling.
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Boverkets uppgift att definiera bostadsbristen

Förslag: Boverket ska fortlöpande bedöma hur det utbud av bostäder som motsvarar invånarnas behov och det faktiska utbudet
av bostäder utvecklas på nationell nivå och på länsnivå.
Avvikelser mellan det bedömda utbud som motsvarar
invånarnas behov och det bedömda faktiska utbudet ska anses
utgöra en brist på bostadsmarknaden som motiverar insatser
från det allmänna. Boverket ska kvantifiera denna brist i ekonomiska termer.

Vad är bostadsbrist?
Utredningen har tidigare i detta kapitel beskrivit bostadsbrist som
skillnaden mellan vad som kollektivt uppfattas som en godtagbar
bostadssituation och det faktiska läget på marknaden. Synsättet
återkopplar till det av riksdagen beslutade målet om en bostadsmarknad där utbudet ska motsvara behoven. Utbudet är det som
med etablerad terminologi är svaret på en efterfrågan på en marknad. Om marknaden är reglerad i olika avseenden kommer det att
avspegla sig i utbudet. Med utbudet av bostäder avses med andra
ord det faktiska (eller prognosticerade) utbudet av bostäder givet
de villkor som råder på marknaden.
Vad som är en godtagbar situation på bostadsmarknaden motsvaras i riksdagens målformulering av behoven. Behoven går inte
att avläsa på marknaden. De är subjektiva och individuella, men kan
beskrivas i kollektiva termer. Behoven är svar på frågor av följande
slag. Hur trångt får ett hushåll bo? Hur lång tid får det ta innan ett
hushåll hittar en ändamålsenlig bostad på en ny bostadsort? Vilket
konsumtionsutrymme är rimligt för ett hushåll efter det att
boendekostnaden är betald? Genom att besvara dessa och likande
frågor och tillämpa svaren på den nuvarande eller prognosticerade
befolkningen, går det att svara på vilket utbud av bostäder som
skulle motsvara hushållens behov.
För tydlighetens skull så har de allra flesta hushåll en efterfrågan
som gör att de inte bara kan tillfredsställa sina behov utan också
andra önskemål som de kan ha på sin boendesituation. Denna
efterfrågan kommer att, med de begränsningar som följer av regler-
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ingar, att tillfredsställas på marknaden. Det faktiska utbudet kommer att spegla den kollektiva efterfrågan och inte de kollektiva
behoven. Det uppstår därför en skillnad mellan det faktiska utbudet och det utbud som skulle motsvara behoven. Denna skillnad
utgör bostadsbristen.
Bostadsbrist innebär ett åtagande för det allmänna
Det är förekomsten av en normativ uppfattning om behoven som
ger upphov till bostadsbristen. Hushållens efterfrågan kommer att,
med de trögheter som följer av regleringar och rent praktiska
förhållanden som att det tar en viss tid att bygga en bostad, tillfredsställas på marknaden. Utan en uppfattning om behoven finns
det ingen bostadsbrist att åtgärda med politiskt beslutade insatser.
Omvänt innebär bostadsbristen ett åtagande för det allmänna
att vidta insatser. Eftersom bostadsbristen visar att det finns hushåll vars boendesituation inte är godtagbar enligt den kollektiva
normuppfattning som råder, är det en politisk uppgift att åtgärda
problemet. Med vilken prioritet och med vilka insatser detta ska
ske kan besvaras olika beroende på övergripande ideologiska överväganden, men själva förekomsten av ett åtagande torde vara odiskutabelt. Skulle utbudet på marknaden, med den reglering som är
etablerad, tillfredsställa samtliga hushålls bostadsbehov, upphör
behovet av insatser.
Det ska i sammanhanget understrykas att en insats kan innebära
en bred variation av åtgärder som bara har det gemensamt att det
utlöses av ett politiskt (sanktionerat) beslut i någon del av det allmänna. På nationell nivå kan insats vara en skattereform som förändrar de relativa skillnaderna i disponibel inkomst medan det på
kommunal nivå kan vara att köpa en bostad och hyra ut den till en
hemlös familj.
Att etablera en gemensam bild av bostadsbristens omfattning är
som utredningen framhållit en förutsättning för att kunna ta ställning till vilka insatser som bör vidtas från staten och kommunerna.
Den gemensamma bilden kan innehålla olika aspekter på bostadsbristen; om den är geografiskt koncentrerad, temporär eller långsiktig eller om den i första hand uppträder bland vissa typer av
hushåll. Beroende på vilken bild som framträder ger det förutsätt-
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ningar för att bedöma om bostadsbristen i första hand bör lösas
genom nationella eller lokala åtgärder och hur dessa bör utformas.
Det går alltid att politiskt argumentera för att det är vår kollektiva
uppfattning om behoven som bör förändras för att därigenom
minska bostadsbristen och åtagandet för det allmänna.
Boverket får i uppdrag att bedöma bostadsbristen
För att staten och kommunerna gemensamt ska kunna göra insatser mot bostadsbristen är det nödvändigt att omfattningen av denna fortlöpande beskrivs och prognosticeras. Även om uppgiften
innehåller väsentliga mått av politiska bedömningar är det en komplex uppgift som kräver kontinuerlig utveckling och utvärdering.
Uppgiften bör därför placeras på en myndighet, och utredningen
finner att Boverket är den myndighet som har de bästa förutsättningarna. För detta talar också att Boverket generellt, enligt vad
utredningen utvecklat i sitt delbetänkande, bör ges en starkare roll
som företrädare för staten i relation till kommunerna i samhällsplaneringsfrågor.
Bostadsbristen ska beskrivas som skillnaden mellan ett teoretiskt utbud som motsvarar ett behov, och det faktiska utbudet på
marknaden. För att det ska gå att jämföra dessa storheter krävs det
att det i båda fallen rör sig om bostäder med samma definition. Om
alla hushåll anses behöva bostäder med en viss teknisk standard
eller ett visst besittningsskydd är det bostäder som uppfyller dessa
kriterier som ska ingå när det faktiska utbudet av bostäder beskrivs.
Att det på marknaden finns ett utbud av andra boendelösningar
med en lägre standard eller osäkrare besittningsskydd innebär inte
att de ska ingå i Boverkets bedömning av det faktiska utbudet. Det
är däremot relevant att känna till den faktiska bostadssituationen
för samtliga hushåll när insatser ska utformas.
Boverket ska fortlöpande bedöma vilket utbud av bostäder
som motsvarar behovet
För att synliggöra hur Boverket gör sina bedömningar av bostadsbristens omfattning bör myndigheten få separata uppdrag att bedöma det till stor del normativt politiskt bestämda behovet och vil-
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ket utbud av bostäder det motsvarar, och det mera deskriptivt
observerbara utbudet av bostäder på marknaden.
En första ansats till bedömning av behovet finns i Boverkets
rapporter som beskriver behovet av tillskott av bostäder fram till
2025 baserat på en modell som första gången presenterades 2015.5
Utredningen redogör för Boverkets modell relativt utförligt i
delbetänkandet, men återger här några huvudpunkter.
• Invånarna antas under det närmaste decenniet bilda hushåll – det
vill säga flytta ihop och isär – enligt samma mönster som genomsnittet för åren 2007–2011.
• Utbudet av bostäder motsvarade behoven 2012. Fler hushåll
sedan dess motsvarar ett behov av en ny bostad per hushåll.
Boverket beskriver i rapporten från 2015 de svårigheter som brister
i befolkningsprognoserna innebär för möjligheterna att göra korrekta beräkningar av behovet av bostäder. Dessa brister kommer
alltid att föreligga och utgöra en osäkerhet, varför Boverket aldrig
kan avkrävas något annat än bedömningar av det framtida behovet.
Det som inte finns med i Boverkets modell är en uppfattning
om vilka bostäder som motsvarar behoven hos vilka hushåll. Att
addera detta till modellen är ingen principiell svårighet, men kräver
ytterligare ställningstaganden.
Det finns alltså en relativt god grund för att bedöma behovet av
bostäder i kvantitativa termer. För att svara på vilket utbud som
skulle motsvara detta behov måste en ekonomisk dimension adderas till modellen. I den befintliga behovsmodellen antas alla individer vilja bilda hushåll och flytta inom och utom landet i oberoende
av ekonomiska förutsättningar. För att detta behov ska kunna tillfredsställas måste det finnas bostäder till priser eller hyror som
ryms inom de tilltänkta hushållens ekonomi.
Under förutsättning att data om individernas inkomster och
förmögenheter finns tillgängliga är det möjligt att göra beräkningar
baserade på flera olika antaganden. Det går att bibehålla ansatsen
att alla hushåll ska ha samma frihet att anpassa sin boendesituation,
motsvarande ett historiskt genomsnitt. Det går att hävda att indi5

Behov av bostadsbyggande – teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till
2025, rapport 2015:18, Boverket.
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vider och hushåll med lägre inkomster ska tillerkännas ett behov
som ligger lägre än detta genomsnitt, på en nivå som blir den lägsta
godtagbara enligt olika kriterier. Det går också att hävda att det
historiska genomsnittet innehåller såväl ”överkonsumtion” som
otillfredsställda behov, och att ett mera renodlat normativt uttryck
för behoven behöver formuleras. Det skulle i så fall innebära att
den hushållsbildning och de flyttmönster som ligger inbyggda i
SCB:s befolkningsprognoser behöver ifrågasättas. Olika antaganden kommer att leda till att bostadsbristens omfattning bedöms
olika.
Bostadsbehovet förändras ständigt, beroende på förändringar i
befolkningens sammansättning. Personer i 30-årsåldern flyttar till
exempel i större utsträckning än personer i 40-årsåldern, och om
historiska data tillåts ligga till grund för framtida behov kommer
variationer i årsklassernas storlekar i det typiska intervallet 90 000–
120 000 personer att få olika stort genomslag på bostadsbehoven
beroende på i vilken ålder en stor eller liten årsklass befinner sig.
Också de antaganden som görs om hushållens ekonomiska utveckling kommer att påverka bedömningen av vilket utbud som motsvarar behoven över tid.
Boverket ska fortlöpande bedöma det faktiska utbudet av bostäder
Den andra komponenten när bostadsbristen ska bestämmas är det
faktiska utbudet av bostäder. Till skillnad från behoven är det ett
objektivt observerbart fenomen, men det saknas ett etablerat sätt
för att beskriva och prognosticera utbudet, delvis på grund av att
det saknas offentliga data på området. I avsnitt 5.4 gör utredningen
bedömningar av vilka förbättringar av kunskapsunderlaget om de
faktiska förhållandena på bostadsmarknaden som regeringen bör
överväga.
Det faktiska utbudet av bostäder utgörs av de bostäder (med
vald definition) som vid ett givet tillfälle finns till försäljning eller
uthyrning. Utbudet varierar med demografin, dvs. när hushåll flyttar eller dör kommer en bostad med viss sannolikhet att bjudas ut
på marknaden, men det varierar uppenbarligen också med helt
andra faktorer. Det har inte rymts inom utredningstiden att närmare studera sådana fenomen, men förändringarna av utbudet av
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ägda bostäder under utredningstiden ger intrycket av att bostäder
till en inte obetydlig del har likheter med aktier, där utbudet ökar
när en prisuppgång avtar, vilket i sin tur förstärker en prisnedgång.
Möjligheten att använda bostäder som annat än bostäder innebär också att utbudet förändras över tid. För flera decennier sedan
hyrdes bostäder i städerna ut som kontor, vilket ledde till att utbudet av bostäder minskade. I dag har mer eller mindre permanent
korttidsuthyrning av bostadsrätter till turister samma effekt.
Utbudet varierar alltså kvantitativt med hur villkoren för att få
köpa eller hyra varierar. Det som är lättast är observera är förändringar i priset på ägda bostäder, men olika villkor för att få hyra
en bostad är också en del av utbudet. Studentbostäder och olika
former av äldrebostäder är bara tillgängliga för en delmängd av
hushållen, och för vanliga hyreslägenheter kan det finnas krav som
utesluter vissa hushåll.
Nyproduktion av bostäder leder till ett ökat utbud. Den primära
ökningen är lätt att identifiera och kan åtminstone i närtid prognosticeras. Beroende på vilka som flyttar in i de nyproducerade
bostäderna kommer ett utbud av bostäder att tillkomma; det som
kallas flyttkedjor. Studier av flyttkedjor har gjorts i enstaka fall och
visar på betydande skillnader i både hur många bostäder som bjuds
ut, och vilka hushåll som kommer att flytta in i dessa.
Utredningens ansatser
Utredningen har för att få en uppfattning om hur svåra Boverkets
uppgifter blir bett två konsultföretag att lämna förslag på en modell
för att beräkna skillnaden mellan efterfrågan och behov av bostäder. Ett tredje tillfrågat företag ansåg sig inte ha möjlighet att utföra uppdraget inom givna tidsramar. Av uppdragsformuleringen
framgår att utredningen arbetat med hypotesen att efterfrågan styr
utbudet på marknaden, vilket de kontrakterade konsulterna också
antagit.
Den ena konsulten baserar sin modell på data om hur efterfrågan hos invandrade hushåll avviker från svenskfödda och härleder
ur detta hur stor nyproduktion den befolkningsökning som till stor
del består av invandrare kan komma att generera. Med detta som
grund förs av konsulten ett resonemang kring om denna skillnad i

159

Överväganden och förslag

SOU 2018:35

efterfrågan bör leda till slutsatsen att samhället bör göra ett annorlunda antagande om behovet av bostäder för invandrare än för
infödda svenskar, delvis med hänvisning till skillnader i förväntad
boendestandard i invandrarnas ursprungsländer.
Den andra konsulten, vars redovisning återges i sin helhet i
bilaga 4, bidrar med två delvis sammanhängande ansatser, som båda
avser hur utbudet i form av nyproduktion kan prognosticeras.
Företaget härleder storleken på den nationella bostadsproduktionen ur fyra variabler som sedan 2006 har förklarat huvuddelen av
allt nybyggande.
• Hushållens finansiella netto.
• Räntan.
• Sysselsättningen.
• Byggkostnaderna.
I närtid, då det finns prognoser för dessa faktorer, kommer antalet
färdigställda bostäder att nå en topp under 2018 och därefter vika
svagt nedåt. En trendframskrivning av genomsnittliga förhållanden
den senaste tioårsperioden leder till ett stadigt ökat antal färdigställda bostäder och når drygt 60 000 år 2025. Det skulle innebära
att nyproduktionen skulle motsvara cirka 75 procent av de behov
av tillskott av bostäder som Boverket beräknar för samma period.
Det ska sägas att statistiken över påbörjade bostäder under 2017
visar att antalet färdigställda bostäder under 2018 kommer att överstiga det antal som företagets modell prognosticerar. Om detta
betyder att någon ny variabel tillkommit som styr bostadsproduktionen, eller om det visar sig att prognoserna för de underliggande
variablerna är fel, återstår att se.
Konsultrapporten innehåller också en beskrivning av hur den
lokala efterfrågan på nyproducerade bostäder kan beräknas. Beräkningen utgår från antaganden om produktionskostnader, boendekostnader och betalningsförmåga i närområdet/kommunen. Med
utgångspunkt från flyttfrekvenser och undersökningar av preferenser för nyproduktion går det att räkna fram ett antal hushåll som
kan förväntas efterfråga nya bostäder till givna priser/hyror
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Utredningen finner att den bilagda rapporten visar att det är
fullt möjligt att beskriva behov och utbud med hjälp av inbördes
oberoende variabler, vilket är en god grund för fortsatt arbete.
Ett behov av utvecklingsarbete
Den uppgift som utredningen vill tilldela Boverket låter sig inte
utföras omedelbart. Vad gäller behovet av bostäder krävs överväganden kring vad som kan betecknas som en godtagbar boendesituation
vilket torde kräva ett brett arbete med olika typer av referensgrupper. För att beskriva utbudet krävs det en bättre förståelse av
hur det utbud som inte styrs av demografi fungerar. Data över utbud och priser behöver jämföras med förändringar i priser på andra
kapitalplaceringar för att finna mönster som kan användas för
prognoser. Det behövs också fler studier av hur nyproduktion påverkar utbudet i form av flyttkedjor.
Med hänsyn till behovet av utveckling bedömer utredningen att
Boverket bör få ett initialt uppdrag med ett resurstillskott innan
uppgiften att fortlöpande bedöma vilket utbud av bostäder som
motsvarar hushållens behov, och hur det faktiska utbudet förhåller
sig till detta teoretiska utbud, kan fullgöras.
Boverket ska presentera bedömningar av bostadsbristen länsvis
i ett tioårsperspektiv
Med en fullt utvecklad modell för bedömningar bör Boverket
kunna leverera kontinuerliga bedömningar av såväl bostadsbehov
som faktiskt utbud på nationell nivå och på länsnivå. Dessa bedömningar ger ett underlag för arbetet på regional nivå men ska också
ge regeringen kunskap om hur bostadsbristen fördelar sig över
landet. Med hänsyn till att många av de variabler som kommer att
ingå i Boverkets bedömningar varierar över kortare tidsintervall än
vad som är möjligt att korrigera för genom offentliga insatser bör
ambitionen vara att beskriva utvecklingstrender i ett tioårsperspektiv. Det ger politiska beslutsfattare på alla nivåer möjlighet att
bedöma med vilket prioritet frågan om bostadsbristen bör behandlas och vilken omfattning de insatser som kan bli aktuella bör ha.
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Boverket ska kvantifiera bostadsbristen i ekonomiska termer
Skillnaden mellan Boverkets bedömningar av det utbud som motsvarar behoven och det faktiska utbudet på marknaden kan komma
att innehålla flera olika dimensioner förutom den geografiska. Det är
fullt möjligt att utbudet av bostäder överensstämmer med eller
överstiger det antal som enligt bedömningarna behövs i ett visst
län, men att bostädernas storlek inte motsvarar den hushållsbildning som ligger i modellen; det kan t.ex. finnas för få stora
bostäder. Det kan också tänkas att utbudet av bostäder i lämplig
storlek är tillräckligt, men att hushållen inte kommer att kunna
efterfråga dem av ekonomiska skäl. Slutligen kan det finnas län där
antalet bostäder som bjuds ut inte är tillräckligt för att alla hushåll
som enligt modellen har behov av en bostad i länet kan få det.
För att tydliggöra att det i samtliga fall råder bostadsbrist, även
om den kan förväntas föranleda olika insatser, ska Boverket på ett
schabloniserat sätt redovisa den totala bostadsbristen i varje län i
ekonomiska termer. Detta kan t.ex. ske genom antaganden om vilken ökning av hushållens inkomster som skulle krävas för att kunna
betala för tillgängliga bostäder, eller genom antagna produktionskostnader för att bygga nya bostäder. Oavsett hur beräkningen
görs ska det vara tydligt att det är frågan om antaganden utan ställningstaganden till vilka insatser som bör vidtas för att åtgärda
bostadsbristen.
Fördelningen av ansvar mellan stat och kommun
Med en nationell bedömning av bostadsbristens omfattning och
karaktär finns den grundläggande förutsättningen för ett politiskt
samtal om hur ansvaret för att göra insatser bör fördelas mellan
staten och kommunerna. Redan pågående eller planerade insatser i
form av statliga bidrag och kommunala förturslösningar och investeringar i särskilda boenden är i princip diskonterade i det verkliga
utbud som Boverket redovisar. Samtalet kommer därför att behöva
behandla ytterligare åtgärder och kan med fördel komma att utmynna i överenskommelser mellan regeringen och SKL. Utredningen har tidigare i detta kapitel exemplifierat vari statliga insatser
kan bestå, och pekat på möjligheterna att kanalisera statliga medel
till kommunerna för att stödja regionala och lokala insatser.
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Regeringens möjlighet att styra Boverkets arbete
Utredningen föreslår att det är Boverket som ska göra bedömningarna av bostadsbristens omfattning bl.a. för att resultaten ska
kunna behandlas i de politiska samtal som behövs för att på en
övergripande nivå fördela ansvar mellan staten och kommunerna.
Samtidigt innehåller Boverkets uppdrag politiska ställningstaganden i de delar som avser behovet av bostäder.
Det politiska inflytandet över Boverkets arbete kan ta sig flera
former. Utredningen föreslår att det lagreglerade uppdraget att
göra bedömningar ges till regeringen, som kan välja att lämna det
vidare till Boverket med eller utan ytterligare styrning. Vill regeringen förankra olika aspekter på vad som ska anses vara en godtagbar bostadssituation i riksdagen är det fullt möjligt via en skrivelse eller proposition. Ett ställningstagande från riksdagen blir då
direkt styrande för Boverkets arbete.
Så länge den politiska styrningen av Boverket avser vad som ska
anses vara en godtagbar bostadssituation är det enligt utredningen
oproblematiskt. Nya förutsättningar påverkar naturligtvis vilken
bild av bostadsbristen som sprids till regioner och kommuner, och
alltför frekventa förändringar försvårar för förvaltningar på olika
samhällsnivåer att arbeta effektivt, men något principiellt hinder
för deras möjligheter att fullgöra sina uppdrag uppkommer inte.
I de delar Boverkets bedömningar förväntas avspegla faktiska
prognosticerade förändringar av utbudet är det mera problematiskt
om regeringen försöker styra myndighetens metodval. Uppgiften
är av typisk förvaltningskaraktär, och syftet med en sådan styrning
är oklar. Även om utredningens författningsförslag lämnar utrymme även för sådan styrning är bedömningen att det inte kommer
att bli aktuellt.
5.3.5

Boverkets uppgift att etablera ett språkbruk

Förslag: Boverket ska, efter samråd med SKL, definiera begrepp
som behövs för att genomföra bedömningar och beskriva
insatser som följer av den nya lagen.
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Ett språkbruk för inbördes användning
Behovet av ett gemensamt språkbruk för att lösa en gemensam
uppgift har redan behandlats. Det är nödvändigt att etablera ett
språkbruk för det offentliga Sverige som ska planera, utföra och
följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen.
En myndighet kan inte styra det allmänna språkbruket, och på
bostadsmarknaden uppstår ständigt nya begrepp för att beskriva
avtalsformer, bostäder av olika utformning eller olika finansieringslösningar. Denna utveckling är det inte Boverkets roll att försöka
påverka. Det Boverket förväntas göra, åtminstone efter samråd
med SKL, men sannolikt efter kontakter med de flesta av landets
kommuner, regioner och länsstyrelser, är att etablera den entydiga
betydelsen av ett antal begrepp vid inbördes kommunikation kring
bostadsbristen och dess lösning.
Språket styr tanken
Utredningen har ingen ambition att själv bli språknormerande, men
vid framtagandet av betänkandet är det uppenbart att många begrepp ges olika betydelser beroende på vem som talar och vem som
lyssnar. I en politisk omgivning är vissa begrepp så förknippande
med en viss politisk uppfattning att de inte kan användas utan omfattande kommentarer eller reservationer som i sig minskar deras
värde. I landets 290 kommuner råder olika politiska förhållanden
och därmed har samma begrepp olika genomslagskraft. Genom att
Boverket får i uppgift att ta fram ett gemensamt språkbruk för
bostadsförsörjningsfrågor är förhoppningen att kunna neutralisera
betydelsen av vissa begrepp och göra dem användbara i hela landet.
Även på tjänstemannanivå utvecklas språkbruket olika även på
arbetsplatser som formellt arbetar med samma uppgifter. Utredningen har haft viss möjlighet att följa länsstyrelsernas arbete med
att stödja kommunerna och konstaterar att det i samarbetet mellan
de 21 statliga myndigheterna med identiska uppdrag har ägnats tid
åt att enas om hur sakförhållanden ska beskrivas.
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Uppgiftens form och rättskraft
Flera av de begrepp som kommer att behöva definieras i detta
sammanhang har redan en betydelse i befintlig lagstiftning. Begreppet bostad är t.ex. flitigt använt i författning, både som beteckning
på ett utrymme i en byggnad som allmänt sett är lämpat att bo i,
och som beteckning på det utrymme där något faktiskt bor.
I arbetet med bostadsförsörjningsfrågor kommer bostäder att behöva behandlas i båda dessa betydelser. Det kan då finnas anledning
att skapa språkregler för att i skriven text markera vilken betydelse
som avses. Någon ambition att påverka språkbruket i andra sammanhang eller i befintlig författning ligger inte i uppdraget.
Boverket förväntas lösa uppgiften genom att samla in förslag på
begrepp som behöver definieras från kommuner, regioner och
länsstyrelser och ur detta material göra ett urval där man efter samråd med SKL tar fram remissförslag, som sedan sprids till användarna för synpunkter. Boverket fastställer sedan genom beslut vilka
definitioner som myndigheten avser att använda när man kommunicerar med länsstyrelser, regioner och kommuner kring bostadsförsörjningsfrågor. Beslutet förutsätts leda till en omedelbar tilllämpning hos länsstyrelserna, men får i övrigt sin verkan genom
praktisk användning av begreppen.
5.3.6

Regionernas analyser

Förslag: Regionerna ska med Boverkets bedömningar som
grund fortlöpande analysera hur behov och utbud utvecklas i
respektive län och vilket behov av insatser från det allmänna
som utvecklingen motiverar.
Bedömning: Till grund för regionernas analyser bör även
underlag från länets kommuner och länsstyrelsen läggas.

Boverkets bedömningar utgör grunden
Varje region ska med Boverkets bedömningar för det egna länet
som ett underlag skaffa sig en egen uppfattning om hur bostadsbristen i länet ser ut och utvecklas genom nära samarbete med
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länets kommuner som utmynnar i en analys. Denna analys ska
regionen presentera för kommunerna.
Regionernas ambitionsnivå i analysarbetet kommer att variera,
liksom utformningen av det material som presenteras för kommunerna. I en region där Boverkets bedömningar visar att bostadsbristen över tid kommer att vara mycket begränsad är en mindre
omfattande analys motiverad på den regionala nivån. De inomkommunala övervägandena kan göras utan stöd av information från
regionen. Motsatsvis kan en region där bristerna bedöms vara stora
behöva lägga mycket resurser på att både säkerställa att underlaget
för Boverkets bedömningar överensstämmer med faktiska förhållanden och på att tydliggöra hur bostadsbristen fördelar sig geografiskt inom länet och på olika typer av hushåll över tid.
Den regionala analysen ska väga in de nationella och regionala
planer och program som regionen bedömer har en påverkan på
bostadsmarknaden. Typiskt sett har t.ex. förändrad infrastruktur
och kollektivtrafik påverkan på hur attraktiviteten och därmed
utbudet av bostäder i ett område utvecklas.
Det är länets kommuner som är mottagare och användare av
analysen. Det står därför regionerna fritt att välja att göra analysen i
ett format som kommunerna efterfrågar och, om det är lämpligt,
infoga den i annat material som också har kommunerna som
mottagare.
Det gemensamma språkbruket ska användas
Den regionala analysen blir ett viktigt dokument för att etablera
det gemensamma språkbruk som utredningen bedömer vara nödvändigt för att alla parter ska kunna samverka för att lösa bostadsbristen. Även om regionerna formellt inte är skyldiga att tillämpa
de språkregler Boverket beslutar om förutsätts de ändå bidra både
till att sprida fastställda begrepp och att uppmärksamma Boverket
på behovet av att klarlägga betydelsen av andra begrepp.
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Regionala värderingar av behoven ska inte påverka analysen
Boverkets bedömningar i den del som avser det utbud som motsvarar bostadshovet kommer delvis att baseras på normativa värderingar. Det kan t.ex. handla om hur stor disponibel inkomst ett hushåll behöver sedan boendekostnaden betalts eller minsta bostadsstorlek för större hushåll. Dessa värderingar är inte avsedda att
förändras eller överprövas av respektive region i analysarbetet. Varken det förhållandet att de faktiska bostadsförhållandena skiljer sig
åt i olika delar av landet eller att det i något län kan uppfattas som
att bostadsbristen framstår som ohanterligt stor med valda behovskriterier utgör motiv för en avvikande regional bedömning. Invånarna antas i grunden ha samma behov av bostäder i hela landet,
även om det i praktiken kommer att uppfyllas i olika typer av
bostäder.
Regionerna kan vid sidan av analysuppgiften med fördel upplysa
Boverket om sin syn på invånarnas behov av bostäder, men detta
kan ske i former som inte behöver författningsregleras.
Regionala faktiska förhållanden kan leda till andra bedömningar
I alla delar där Boverkets bedömningar bygger på data som antas
representera en faktisk bostadssituation eller ett historiskt händelseförlopp är det en uppgift för regionerna att granska och vid
behov korrigera de uppgifter som avser det egna länet. Även antaganden om samband mellan olika förhållanden som ligger till grund
för prognoser kan korrigeras av en region om det finns anledning
att tro att det aktuella sambandet inte är giltigt i det egna länet.
Möjligheten för regionerna att göra korrigeringar i Boverkets
länsvisa bedömningar gör att bostadsbristen i länet kan komma att
beskrivas som något större eller mindre än i Boverkets länsvisa
redovisning. Skulle denna typ av korrigeringar visa sig leda till
systematiska ändringar i någon riktning i hela landet innebär det en
signal till Boverket att överväga om man behöver komplettera dataunderlaget för de egna bedömningarna.
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Kommunerna ska kunna påverka analysen
Den regionala analysen bör tas fram i samspel med kommunerna i
länet. Det är kommunerna som bäst vet hur de verkliga förhållandena ser ut och som har erfarenheter av hur tidigare förändringar
på bostadsmarknaden har påverkat invånarnas agerande. Kommunerna bör dessutom kunna påverka regionen att fördjupa sin analys
kring någon typ av hushåll eller kring någon demografisk faktor,
som anses vara avgörande för beslut om insatser i kommunen eller
länet.
Även om nyttan med kommunal medverkan i analysen är ömsesidig kan det finnas enskilda kommuner som inte kommer att
kunna eller vilja delta. Den regionala uppgiften att göra en analys
kan därför inte villkoras av samtliga kommuners medverkan.
Länsstyrelsen ska kunna påverka analysen
Av samma skäl som kommunerna bör involveras i analysarbetet bör
även den berörda länsstyrelsen ges möjlighet att delta. Länsstyrelserna har åtminstone inledningsvis bättre kunskaper om länets
bostadsmarknad än vissa av regionerna. I sin roll som aktiv part i
att lösa bostadsbristen kan länsstyrelserna i likhet med kommunerna också ha ett intresse av att påverka regionen att fördjupa analysen i vissa avseenden.
Resultatet ska visa på kvantitativa och kvalitativa skillnader
Den färdiga analysen ska jämfört med Boverkets bedömningar ha en
högre grad av kvalitativ upplösning. Om bostadsbristen i länet i
huvudsak består i att hushåll saknar eget kapital eller möjlighet att få
låna för att köpa de bostäder som motsvarar deras behov och som de
löpande skulle ha råd att betala för, bör analysen kunna visa hur
denna grupp utvecklas över tid och fördelas geografiskt mellan kommunerna. Någon fullständig redovisning av bostadsbristens alla
aspekter på kommunnivå är inte någon rimlig ambitionsnivå, men att
enbart återge Boverkets bedömningar utan egna ställningstaganden
och utan försök till ytterligare geografisk nedbrytning är inte förenligt med att fullgöra analysuppgiften.
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Det är på regionnivå som andra relevanta planer och program
ska påverka bedömningarna av hur bostadsmarknaden och därmed
indirekt bostadsbristen kommer att utvecklas. I den mån regionerna inte gör denna typ av överväganden tvingas varje kommun bedöma effekterna, vilket minskar förutsättningarna för att etablera en
gemensam bild av framtiden.
Analysen ska göras tillgänglig för kommunerna
Analysuppgiften är inte avgränsad i tiden eller strikt kopplad till att
Boverket gör nya bedömningar. När det nya arbetssättet är etablerat ska det ständigt finnas en aktuell analys tillgänglig för kommunerna att ta del av, samtidigt som det står regionerna fritt att
uppdatera eller förändra sin egen analys på det sätt och med de
tidsintervall man själva beslutar om.
5.3.7

Kommunernas uppgifter

Förslag: Kommunerna ska fortlöpande bedöma hur många och
vilka typer av hushåll som inte utan samhällets stöd kommer att
lösa sina bostadsbehov samt genomföra insatser för att möta
dessa behov. Genomförda insatser ska följas upp.
Bedömningar och insatser ska genomföras med beaktande av
regionens analys.

Varje kommun ska bedöma bostadsbristen lokalt
Att det är en kommunal uppgift att ha en uppfattning om såväl
efterfrågan, utbud och behov av bostäder i den egna kommunen är
knappast kontroversiellt. Utredningen föreslår att det också ska
framgå direkt av lagstiftningen.
Utredningens kommunbesök har visat att det i varje kommun
kan finnas olika arbetssätt och organisatoriska former för att skaffa
sig kunskaper om läget på den egna bostadsmarknaden. Uppgifter
hämtas från offentlig statistik, från egna bostadsbolag och från
socialtjänsten. Alla dessa källor till information kan vara värdefulla,
men det som ofta saknas är sammanställningar av uppgifterna och
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uppföljning av utvecklingen över tid. Om sådana sammanställningar görs samtidigt som uppgifter om utbudet av bostäder på
marknaden följs regelbundet finns det utan omfattande arbetsinsatser ett första underlag för en beskrivning av nuläget.
Nästa steg är att skaffa sig en uppfattning om hur det borde se
ut om alla invånares bostadsbehov skulle vara tillfredsställda. För
detta finns det i många fall uppgifter om gruppen äldre och de i de
flesta kommuner mycket mindre grupperna av funktionshindrade
eller personer som av andra skäl behöver socialt stöd. För närvarande finns det i många kommuner också goda kunskaper om brister i de nyanländas boendesituation. Det som enligt utredningens
uppfattning saknas i många kommuner är en uppfattning om i vad
mån personer i förvärvsarbetande åldrar och deras barn bor på ett
sätt som är ändamålsenligt vad avser t.ex. utrymmesstandard och
kostnader i relation till inkomster. För detta har det hittills inte
funnits något bra stöd för kommunerna att komma vidare, men
med den regionala analysen med nationella värderingar som grund,
får varje kommun besked om vilka typer av boendeförhållanden
som inte uppfattas som generellt godtagbara.
Den offentliga statistiken kommer inte att ge en komplett bild
av hur befolkning bor i kommunen, och det kan därför finnas skäl
att genom enkäter, via kontakter med hyresvärdar eller på annat
sätt försöka få en fördjupad bild av hur bostadsbristen i kommunen
ser ut. Någon förväntan att kommunerna ska genomföra kompletta
folk- och bostadsräkningar ligger inte i kravet på att skaffa sig
kunskap, men insatserna bör stå i någon proportion till hur stor
bostadsbristen beskrivs vara i den regionala analysen.
Olika grupper av hushåll kan lyftas fram i varje kommun
Utredningen har i sina överväganden beskrivit den nuvarande situationen där olika fördefinierade grupper står i centrum då bostadsförsörjningsfrågor behandlas som åtminstone delvis kontraproduktiv. Mot den bakgrunden är det viktigt att betona att i det
inomkommunala arbetet kan det vara högst relevant att beskriva
hushåll med liknande förutsättningar i termer av grupper, som varje
kommun själva identifierar och avgränsar. Det kan göra det lättare

170

SOU 2018:35

Överväganden och förslag

att utforma lämpliga insatser riktade mot den bristsituation som
kommunen uppfattar som mest angelägen att åtgärda.
I det fall annan lagstiftning eller statliga bidragssystem pekar ut
vissa grupper så kommer det även fortsättningsvis att styra den
kommunala beskrivningen av bostadsbristen i större eller mindre
omfattning.
Bedömningen av bostadsbristen ska ligga till grund för insatser
I kommunerna, med undantag för de allra största, finns det inte
utrymme för särskilda analysenheter skilda från den del av förvaltningen som ansvarar för verksamheten. Genom att i lag fastslå att
den kommunala bedömningen av vilka hushåll som behöver samhällets stöd för att lösa sina bostadsbehov ska ligga till grund för
beslut om insatser för att tillfredsställa dessa behov, vill utredningen undvika en situation där kommunerna avkrävs olika former
av beslutsunderlag utan direkt koppling till den egna verksamhetens behov. Även om många kommuner behöver stöd med att
identifiera och beskriva bostadsbristen i form av en regional analys,
så är det alltid kommunen själv som har bäst förutsättningar att
bedöma vilka insatser som kan vara verksamma för att åtgärda bristen. Att varje kommun inte omedelbart har kompetens att identifiera alla möjliga insatser och att det i vissa kommuner saknas
resurser, är förvisso sant. Utredningens uppfattning är dock att om
en uppgift är tillräckligt tydligt formulerad har Sveriges kommuner
erfarenhetsmässigt förmått skaffa sig den kunskap som behövs för
att lösa den, utifrån aktuella lokala förutsättningar.
Insatser ska utformas, genomföras …
Även om det kan tyckas självklart så framgår det inte i dagens lagstiftning att kommunerna ska genomföra insatser för att begränsa
bostadsbristen. Utredningen föreslår därför att en sådan bestämmelse införs i lag.
Vad som är en insats har som tidigare berörts ingen given begränsning utan bestäms av om den beslutade åtgärden har effekten
att fler hushåll har en godtagbar boendesituation än vad som annars
skulle ha varit fallet. Med denna vida definition av vad som är en
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insats blir det genom uppföljning som insatsen får sitt egentliga
värde – ett beslut om en insats utan effekt var i verkligheten inte ett
beslut om en insats i lagens mening.
För att visa på mångfalden av möjliga kommunala insatser lämnas några exempel som på inte sätt är avsedda att vara rekommendationer eller att begränsa den kommunala initiativrikedomen.
Kommunerna kan genom köp, inhyrning eller nyproduktion skaffa
sig rådighet över bostäder som upplåts till i förväg definierade
grupper, som inte nödvändigtvis behöver ha ett eget eller omedelbart behov av stöd. Genom att villkora upplåtelsen med att den
bostad som frigörs ska förmedlas av kommunen kan andra hushåll
ges tillträde till bostadsmarknaden. Kommunerna kan genom avtal
med fastighetsägare komma överens om att kommunen får förmedla bostäder mot ersättning eller löften om kompensation i händelse av att upplåtelsen leder till kostnader för fastighetsägaren.
Kommunerna kan genom stöd till kollektivtrafik skapa förutsättningar för permanentboende på orter där det finns lediga bostäder.
Kommuner som äger mark och där det finns ett intresse från
företag att bygga nytt kan utnyttja sitt markägande till att gynna
vissa typer av hushåll.
… och följas upp
Nästan lika självklart kan det tyckas vara att insatser som görs för
att åtgärda bostadsbristen ska följas upp för att se om de har effekter. Även detta bör framgå direkt i lagen.
Kravet på uppföljning är förutom ett sätt att göra det synligt
vilka insatser som faktiskt bidrar till att minska bostadsbristen
också en del av ett kollektivt förbättringsarbete. De kommunala
erfarenheterna ska redovisas regionalt och insatser med goda effekter kan kopieras av andra kommuner och prioriteras av länsstyrelsen vid avtal om statligt stöd.
Något formkrav ställs inte på kommunernas uppföljning. I dess
enklaste form är det frågan om en jämförelse med det förväntade utfallet i samband med beslutet om en insats. Mera ambitiösa uppföljningar innehåller moment av att följa andra förändringar på
bostadsmarknaden för att se om även andra, oväntade, effekter upp-
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står. Några fullständiga utvärderingar med vetenskapligliga metoder
kan inte krävas av en kommun med stöd av lagen.
Möjligheten att få statligt stöd bör övervägas
För vissa kommuner kommer bostadsbristen när den redovisas på
ett samlat sätt att innebära ett behov av insatser som inte ryms
inom kommunala budgetar inom överskådlig tid. Det kan då uppfattas som mindre meningsfullt att utforma insatser som inte kommer att gå att genomföra. Med utredningens förslag om att låta
länsstyrelserna disponera resurser för att stödja kommunala insatser blir denna situation mindre låst. Om det finns statliga pengar
för att finansiera en lösning blir incitamentet att lägga resurser på
att ta fram ett underlag för en förhandling större. Genom att de
statliga resurserna inte föreslås vara låsta till någon särskild typ av
insats, och det statliga stödet föreslås vara avtalsreglerat, kan även
små kommuner med goda idéer se möjligheter med statligt stöd.
Den regionala analysen ger stöd och ska beaktas
Den regionala analysen förväntas alltså hjälpa kommunerna både
att etablera en uppfattning om vad som är en godtagbar bostadssituation och en ungefärlig uppfattning om hur stor bostadsbristen
är och kan komma att bli. Det innebär inte att den regionala analysen utgör ett facit som utan egna ställningstaganden kan läggas till
grund för beslut om insatser. Det är den faktiska bostadssituationen
i kommunen som ska avspeglas i den kommunala bedömningen av
hur bostadsbristen ser ut i den egna kommunen.
Den kommunala bedömningen kan å andra sidan inte vara helt
frikopplad från den regionala situationen. Om regionen t.ex. står
inför en förväntad befolkningsökning så är det ett ingångvärde som
en kommun måste förhålla sig till både vid bedömningen av hur
bostadsbristen kommer att utvecklas och när insatserna ska utformas. I den regionala analysen ingår också hur nationella och regionala planer kommer att påverka samhällsutvecklingen. Dessa ingångsvärden ska vägas in det kommunala arbetet.
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Bedömningen av behovet av tillskott av bostäder
är en separat uppgift
Förslag: Kommunerna ska fortlöpande bedöma behovet av
tillskott av bostäder i kommunen. Bedömningen ska komma till
uttryck i kommunens översiktsplan.
Utredningen föreslog i sitt delbetänkande att varje kommun ska ta
ställning till behovet av tillskott av bostäder i kommunen. Förslaget var ett av flera förslag för att etablera en gemensam syn i det
offentliga Sverige på behovet av fler bostäder.
Behovet av att varje kommun genom fysisk planering bidrar till
att det bostadsbyggande som behövs för att möta marknadens
efterfrågan, likaväl som de bostadsbehov som inte tillfredsställs på
marknaden inom befintligt bostadsbestånd, är lika giltiga i dag som
hösten 2017 och för överskådlig framtid. Den aktuella bestämmelsen bör därför införas i den nya lagen. Det nya sammanhanget
ger tillfälle att understryka att bedömningen av behovet av tillskott
av bostäder utgör ett underlag för dimensionering av den kommunala planläggningen och lovgivningen enligt PBL. Om denna
planläggning leder till ett byggande som utgör en lösning på den
identifierade bostadsbristen är en separat fråga. Den bedömning
kommunerna ska göra av behovet av tillskott av bostäder är därför
oberoende av hur kommunerna bedömer bostadsbristen, och utgör
bara en (del av) en insats i den mån den faktiskt resulterar i att
något byggs som minskar bostadsbristen.
I utredningens delbetänkande föreslogs att kravet på kommunerna att bedöma behovet av tillskott av bostäder skulle kompletteras med en bestämmelse i PBL med innebörden att översiktsplanens redovisning av hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder skulle avspegla denna bedömning.
Att bestämmelsen placerades i PBL avspeglar att kopplingen mellan
två lagar bör komma till uttryck i den lag där bestämmelsen föranleder ett ställningstagande. Detta kompletterande förslag kvarstår med referens till den nya lagen.
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Skyldigheten att redovisa arbetet vid ett regionalt dialogmöte
ställer krav på dokumentation och konsekvens.
Kraven på kommunerna i lagen är formlösa vad gäller innehåll och
omfattning på dokumentationen. Det är bostadsbristen och kommunens kapacitet som sätter ramarna. Inga sanktioner föreslås heller mot kommuner som inte uppfyller lagens bokstav. Det kan
uppfattas som att lagstiftningen är tandlös och att det är möjligt att
avstå från att göra såväl bedömningar som att genomföra insatser
och uppföljningar.
Kommunen ska dock enligt den nya lagen redovisa sitt arbete
inför övriga kommuner i länet, regionen och länsstyrelsen vid ett
tillfälle varje år. Redovisningskravet sker i ett sammanhang där
samtliga är bekanta med lagstiftningen och hur bostadsbristen ser
ut i ett regionalt perspektiv. Alla har också samma uppgift att bidra
med underlag och lösningar. Att någon i ett sådant sammanhang
uppträder helt utan förberedelser eller ett strukturerat underlag är
osannolikt. Den kommun som underlåter att förbereda sig riskerar
att det påverkar omgivningens syn på kommunen även på andra
områden där ett gott samarbetsklimat är av värde. Det finns därför
anledning att tro att varje kommun kommer att ta lagstiftningen på
allvar.
Möjligheten att ingå avtal med länsstyrelsen om statligt stöd
innebär också ett motiv för kommunerna att skaffa sig goda kunskapsunderlag och att utforma effektiva insatser. Länsstyrelserna
kommer i sitt arbete att prioritera insatser som bygger på en vederhäftig analys som tar in det regionala perspektivet. Kombinationen
av ett positivt incitament och kollegialt tryck är kvalitetsdrivande i
den nya lagen.
Möjliga arbetsformer i kommunerna
Utredningen har mot bakgrund av kommunernas mycket olika storlek och förutsättningar ingen ambition att reglera hur det interna
arbetet i varje kommun ska organiseras. Syftet med hela utredningens förslag är dock att ge arbetet med att lösa bostadsbristen en
tydlig plats och form i varje ansvarig statlig, regional och kommunal
församling.
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Som redan sagts är det i de flesta kommuner kort väg mellan
analys och genomförande. Det kan därför finnas anledning att
överväga någon form av förvaltningsgemensam funktion som såväl
bidrar med kunskap om bostadsmarknadsläget och som föreslår
och utvecklar lösningar. En sådan funktion bör gå att identifiera
som en arbetsuppgift, eventuellt med separata resurser, för en
nämnd i den kommunala budgeten. Vilken nämnd eller vilken förvaltning som får ansvaret att vara sammanhållande saknar enligt vad
utredningen kunnat inhämta betydelse. Det väsentliga är att alla
berörda förvaltningar och bolag får möjlighet och skyldighet att
delta. Ansvaret för att hålla samman arbetet bör läggas i förvaltningen, och inte t.ex. i ett kommunalt bostadsbolag. Även om bolaget kommer att stå för mycket av de praktiska lösningarna är det,
åtminstone så snart det blir fråga om större insatser, en kommunal
fråga att ställning till finansiering. Utredningen föreslår också att
statliga resurser till kommunala insatser ska villkoras av att kommunen som sådan är avtalspart.
Allt arbete ska förankras politiskt i varje kommun
varje mandatperiod.
Förslag: Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod ta
ställning till gjorda bedömningar och uppföljningar.
Utredningens förslag till ett gemensamt arbetssätt kommer i stor
utsträckning av effektueras av statliga och kommunala tjänstemän.
Ansvaret för att bostadsbristen åtgärdas är dock politiskt. För att
markera det politiska ansvaret och för att ge legitimitet åt de
bedömningar och de avtal som många gånger kommer att ingås av
kommunala tjänstemän på delegation, föreslår utredningen att de
lagstadgade kommunala uppgifterna ska bli föremål för behandling
på kommunfullmäktigenivå minst en gång per mandatperiod.
Kravet på förankring genom ställningstagande i fullmäktige
avspeglar att utredningen ser det förvaltningsgemensamma arbetssättet som en framgångsfaktor. Arbetet med att identifiera och åtgärda bostadsbristen ska inte permanent kunna placeras i en nämnd
där det kan komma att prioriteras ned gentemot andra nämndspecifika uppgifter. Det är också bara genom behandling i fullmäktige
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som det blir möjligt för allmänhet och media att höra hur de olika
partierna argumenterar i bostadsförsörjningsfrågor.
Det kan hävdas att i varje någorlunda stor kommun kommer en
lagstadgad kommunal uppgift att avspegla sig i den kommunala
budgeten och därmed bli föremål för fullmäktigebeslut årligen. I en
budget finns dock inget krav på att redovisa problembild och förslag till lösningar på det sätt som utredningen nu föreslår.
En politisk behandling vart fjärde år kan låta närmast symboliskt
i relation till hur omfattande bostadsbristen tycks vara i vissa kommuner. Det ska då påminnas om att kravet i lagen gäller alla kommuner oavsett bostadssituation, och innebär ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. För större kommuner med stor bostadsbrist
kommer det nuvarande arbetet, som kräver politiska beslut och
ställningstaganden löpande, att fortsätta minst lika intensivt som
i dag. Kravet på fullmäktigebehandling av vissa i lagen angivna förhållanden kommer i sådana kommuner att kunna ingå i något annat
beslutsdokument.
I två förordningar som reglerar riktade statsbidrag till kommunerna villkoras bidragen på olika sätt av kommunfullmäktiges
beslut om riktlinjer för bostadsförsörjning enligt BFL. I ytterligare
en förordning ska riktlinjerna beaktas.6 I och med att BFL upphävs
föreslås att hänvisningarna i de aktuella förordningarna fortsättningsvis görs till kommunfullmäktiges ställningstagande enligt den
nya lagen.
5.3.8

Länsstyrelsernas uppgift utökas till att medverka
till lösningar

Förslag: Länsstyrelserna ska lämna kommunerna i länet råd och
information rörande deras uppgifter enligt den nya lagen.
Länsstyrelserna ska, inom ramen för tilldelade resurser, sträva
efter att sluta avtal med kommuner och regioner om genomförande av insatser som kräver kommunal medverkan. Avtalen
kan innefatta även andra parter än kommuner och regioner.
6

Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande, förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och förordning (2018:111) om statsbidrag till
kommuner med svag bostadsmarknad.
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Länsstyrelsernas uppgift att stödja kommunerna
med information och råd kvarstår.
Även med ett nytt arbetssätt och med en ny lag kommer det att
finnas ett behov av statlig rådgivning och information till kommunerna. Utredningen har ingen uttalad uppfattning om vilken
inriktning eller omfattning uppgiften bör ha. Länsstyrelserna har
själva utvecklat sitt arbete väsentligt de senaste åren inom ramen
för nuvarande lagstiftning och har etablerat gemensamma forum
för informationsutbyte som bör kunna fortsätta att verka även i ett
nytt sammanhang. Eftersom uppgiften att ge råd och information
till kommunerna inte kan utläsas ut länsstyrelsernas instruktion
finner utredningen att uppgiften även fortsättningsvis bör vara
författningsreglerad på annat sätt.
Av beskrivningen av det arbetssätt utredningen förordar, där
regionerna blir ansvariga för att göra en regional analys och samla
kommunerna till ett gemensamt dialogmöte, följer att länsstyrelsernas nuvarande uppdrag att göra en regional bostadsmarknadsanalys och att uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning upphör.
Boverkets uppgift att stödja länsstyrelserna
Boverket har i dag en författningsreglerad uppgift att stödja länsstyrelserna i deras arbete gentemot kommunerna. I de delar det avser
vägledning om lagstiftningens tillämpning ingår detta i Boverkets
instruktionsgivna uppdrag. Någon särskild reglering av Boverkets
stöd till länsstyrelserna krävs därmed inte.
Uppgiften att bidra ekonomiskt till lösningar
är ny och delvis oprövad
Utredningen ser det som en avgörande framgångsfaktor att staten
blir en tydlig och synlig medaktör i arbetet med att lösa bostadsbristen lokalt och regionalt. Utredningen föreslår därför att länsstyrelsen får en lagreglerad uppgift att som statens företrädare gå in
som medfinansiär av kommunala insatser.
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Länsstyrelsen har historiskt haft omfattande uppgifter som mottagare av ansökningar om olika bidrag från kommunerna. Beroende
på hur snävt reglerade villkoren för olika bidrag varit utformade har
länsstyrelsen haft mer eller mindre stora möjligheter att prioritera
mellan olika ansökningar och själv bedöma om underlaget för beslut
varit tillräckligt. En aktuell uppgift, med anknytning till bostadsmarknaden, är länsstyrelsernas uppgift att fördela medel med stöd
av § 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar. Länsstyrelserna har inom ett relativt brett
formulerat syfte under flera år kunnat stödja kommunala insatser
för mottagande av nyanlända. En utvärdering av arbetet och dess
effekter lämnades till regeringen i mars 2017.7
Det utredningen nu föreslår är en mer proaktiv roll där länsstyrelsens ansvar inte stannar vid att besluta om bidrag.
En skyldighet att sträva efter avtalslösningar
Utredningen föreslår att länsstyrelserna får i uppdrag att sträva
efter att ingå avtalslösningar med kommunerna där länsstyrelsen
bidrar med medel för att uppnå en konkret och mätbar minskning
av bostadsbristen. Valet av avtalsformen har flera syften:
– Den markerar ett gemensamt ansvar för att nå en lösning, vilket
är väsentligt för att skapa legitimitet för de för kommunerna
tvingande bestämmelserna i lagen.
– Den är flexibel i förhållande till lokala förhållanden vad gäller
möjliga lösningar.
– Den ger möjlighet till fördelning av risker över tid och inbördes
betalningsskyldigheter vid olika utfall.
– Den ger möjlighet till en uppföljning som är anpassad till det
aktuella avtalets innehåll. Erfarenheterna från bidragshantering
är att kraven på redovisning blir mycket omfattande i förhållande till de medel som fördelas.

7

Utvecklingsmedel inom integrationsområdet § 37 och § 37a, rapport 2017:05, länsstyrelsen
i Jönköpings län.
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Förutsättningen för att en avtalslösning ska vara effektiv är att det
är entydigt definierat vad som avses med bostadsbrist och att det
finns en samsyn om hur olika förhållanden och förändringar på
bostadsmarknaden ska beskrivas. Länsstyrelsernas uppdrag är så tillvida helt beroende av att utredningens övriga förslag genomförs.
Valet att ge länsstyrelserna i uppdrag att sträva efter att ingå
avtal, snarare än att fördela medel efter ansökan, innehåller också
risker. En avtalsförhandling kan när den väl inletts bli mycket
långdragen utan att något resultat kan garanteras. Det ger länsstyrelserna incitament att gå in i förhandlingar med väl förberedda
kommuner som själva har en egen tydlig vilja att nå ett avtal. Det
skapar i sin tur incitament för kommunerna i länet att förbereda sig
noggrant, för att bli intressanta som samtalspartners. Till skillnad
från ett bidragsförfarande finns ingen möjlighet att skicka in en
ansökan ”på chans” och ingen skyldighet för en länsstyrelse att
lägga tid på mindre väl förberedda kommuner.
Ett argument mot avtalsformen är att den binder statens resurser vid åtaganden över tid. Med utredningens syn på behovet av att
skapa former för gemensamt ansvarstagande är det i stället en fördel. Eftersom länsstyrelsen finns kvar som avtalspart kommer det
att vid sidan av den direkta uppföljningen av avtalet finnas återkommande möjligheter för stat, region och kommun att stämma av
utvecklingen på bostadsmarknaden och behovet av andra insatser.
Stödet får villkoras
Utgångspunkten för länsstyrelsernas uppdrag är att det är av kommunerna identifierade och utformade insatser som ska stödjas.
Länsstyrelserna ska inte ingå avtal där det är länsstyrelsen som får
det praktiska ansvaret för avtalets genomförande. Omvänt ska det
vara en förutsättning att kommunen har ett avgörande inflytande
över att den insats som länsstyrelsen medfinansierar faktiskt
kommer till utförande. Det är frågan om en statlig medfinansiering
av en kommunal insats, även om det ekonomiska bidraget från
staten i ett avtal kan överstiga det kommunala.
Även om det är kommunala insatser som avtalet avser är det
både en skyldighet och en möjlighet för länsstyrelsen att utforma
avtalen så att sannolikheten för ett gott resultat främjas. Det kan
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ske genom olika former av uppföljningsklausuler eller helt enkelt
genom att risken för uteblivna effekter bärs till större del av kommunen genom att länsstyrelsen håller inne medel eller genom återbetalningsklausuler. Det är samtidigt inget mål att de statliga medlen inte ska förbrukas; om de avsedda effekterna uppnås till lägre
kostnader för kommunen än vad som budgeterats är det inte ett
motiv för länsstyrelsen att minska sin del av finansieringen.
De avtal som ingås är avsedda att fullt ut och utan uttalade eller
underförstådda begränsningar vara bindande civilrättsliga avtal. Såväl
statliga utbetalningsplaner som kommunala skyldigheter att återbetala utbetalade medel under olika förutsättningar ska vara avsedda
att följas. Avtalsformen är ett sätt att skärpa alla parters ambitioner
att vidta effektiva åtgärder på säkra underlag. Det uppnås inte om
parterna uppfattar sina inbördes överenskommelser som välvilliga
förhoppningar.
Även andra parter kan delta
Avtalen förväntas primärt ingås mellan länsstyrelsen och en eller
flera kommuner. Framför allt i det fall då en insats omfattar flera
kommuner kan det också vara aktuellt att regionen ingår som avtalspart, i rollen som kommunövergripande administrativt stöd
eller som samordnare. Regionerna förutsätts inte ingå i avtalen som
rena finansiärer, men kan välja att inte ta betalt för sina arbetsinsatser om det kan antas gynna den regionala utvecklingen.
En insats kan även innefatta avtal med företag som t.ex. bygger
eller förvaltar bostadshus. Deras medverkan är i första hand en
fråga för kommunen, men företagen kan tänkas ställa villkor om
statlig medfinansiering för att ingå ett avtal med en kommun. Det
bör då vara möjligt för länsstyrelsen att även acceptera avtalskonstruktioner som innehåller det privata företaget, även om kravet på
ett betydande kommunalt inflytande över genomförandet inte får
frångås.
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Möjligheter att stödja samordnade insatser ska särskilt beaktas
Utredningen har betonat den regionala nivåns betydelse både för
analysen av bostadsbristen och för att finna långsiktiga lösningar.
I län som upplever stora skillnader mellan kommunernas förutsättningar på en gemensam bostadsmarknad krävs förr eller senare att
problemen löses över kommungränserna. Det ligger i hela det
arbetssätt som utredningen förordar att det på den regionala nivån
kommer att framträda insatser som bygger på samverkan mellan
flera eller alla kommuner i ett län. Länsstyrelsen har genom myndighetens regionala ansvar en mycket god förutsättning för att värdera om sådana gemensamma lösningar har bättre förutsättningar
att bli framgångsrika än om det statliga stödet fördelas på många
separata insatser. Någon särskild styrning av länsstyrelsernas arbete
i detta avseende behövs enligt utredningen inte, så länge det är
tydligt att det ligger i länsstyrelsens uppdrag att också överväga
mellankommunala och regionala insatser.
Varje kommun har olika förutsättningar
vilket kan motivera olika stöd.
De kommunala förutsättningarna är olika och även om det ligger i
det föreslagna arbetssättet att framgångsrika insatser ska spridas
och kopieras finns det ingen automatik i att avtal som reglerar
samma insats ska vara identiska i två kommuner. En kommun med
svagare ekonomi och kompetens kan behöva ett större statligt stöd
för att uppnå samma effekt som en kommun med motsatta förutsättningar men med likartad bostadsbrist. De avtal länsstyrelserna
ingår kommer därmed inte att vara rättvisa i meningen att en viss
kommunal insats belönas lika. Länsstyrelserna kommer att medvetet kunna bidra till bättre förutsättningar för fler kommuner att
motverka bostadsbristen.
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Möjligheten att ingå avtal begränsas av anslagsoch bemyndiganderamar
Det kan tyckas vanskligt att ge länsstyrelserna fria händer att teckna avtal utan någon instruktion i form av en förordning i ryggen.
I praktiken begränsas länsstyrelsernas frihet av de anslags- och bemyndiganderamar som följer med varje års regleringsbrev. Även
om utredningen inte förordar någon särskild styrning av länsstyrelserna arbete, åtminstone inte förrän erfarenheter dragits av
genomförda avtal, finns det med andra ord möjlighet för regeringen
att vid varje tidpunkt begränsa utrymmet att ingå nya avtal.
Vad innebär uppgiften om inga anslag tilldelas?
Länsstyrelsernas uppdrag att sträva efter att ingå avtal begränsas
av de anslag och de bemyndiganderamar de tilldelas. Om regeringen inte tillskjuter några medel kommer länsstyrelsernas uppdrag ur kommunal synpunkt bli en nullitet, vilket utredningen
bedömer kommer att påverka den kommunala aktiviteten på bostadsförsörjningsområdet.
För länsstyrelserna kvarstår dock det lagreglerade uppdraget
oavsett tilldelningen av medel. För att kunna återuppta arbetet med
att ingå avtal måste länsstyrelserna fortlöpande hålla sig
informerade om vilka insatser som görs i kommunerna och om de
tycks vara effektiva. Länsstyrelsen måste också fullfölja redan
ingångna avtal och följa upp resultaten av dessa.
5.3.9

Formen för den regionala samordningen

Förslag: Regionerna ska en gång per år genomföra ett dialogmöte med länsstyrelsen och länets kommuner som deltagare.
Vid mötet ska följande punkter behandlas
1. regionens analys av behov och utbud av bostäder och behovet av insatser från det allmänna,
2. respektive kommuns bedömningar och insatser, och
3. länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att
stödja kommunala insatser.
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Dialogmötet ska genomföras senast vid den tidpunkt som
regeringen bestämmer.

Det regionala dialogmötet som nav i arbetet
Utredningen föreslår ett arbetssätt där statliga och kommunala
bedömningar av bostadsbristens omfattning sammanjämkas och
där statliga och kommunala insatser kombineras på regional nivå.
Strävan är att skapa en gemensam plattform för arbetet i 290 kommuner med väldigt olika förutsättningar.
Regionernas roll som samordnare mellan staten och kommunerna har utvecklats tidigare och framför allt i utredningens delbetänkande. Det handlar dels om att kunna lyfta kommunala frågor
som behöver lösas gemensamt till en högre geografisk nivå, dels att
kunna integrera bostadsfrågorna med andra samhällsplaneringsfrågor.
Att upprätthålla en gemensam problembild och på bred front
utveckla en samsyn på vad som är lämpliga lösningar i mer än
300 politiskt styrda organisationer är i det närmaste omöjligt.
Utredningens förslag om en lagstiftning med tydlig ansvarsfördelning och särskilda uppgifter samt ett gemensamt språkbruk utgör
viktiga stöd, men den gemensamma bilden kommer ständigt att
utmanas av alternativa mediebilder och konkreta lokala utmaningar.
Det gemensamma offentliga åtagandet riskerar att hamna i skymundan, glömmas bort eller prioriteras ned.
För att ytterligare stödja den gemensamma ansatsen föreslår
utredningen att ett årligt fysiskt dialogmöte i regionens regi ska
utgöra en del av det lagreglerade arbetssättet. Det fysiska mötet
innebär väsentliga positiva tillskott jämfört med en mera oprecis
samordningsuppgift utan fasta former. Vid ett möte kan såväl
politiska aspekter på frågor som rena tjänstemannabedömningar
behandlas parallellt och det finns förutsättningar att reda ut vad
som är vad. Mötet ger också en möjlighet till introduktion av nya
tjänstemän och politiker som får ansvar för bostadsförsörjningen
på olika nivåer. För de mycket små kommunerna utan möjlighet att
ha en ständig bevakning av frågorna, ger ett möte en möjlighet till
återkommande statusuppdatering.
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Utredningen ser också det fysiska dialogmötet som ett påtryckningsmedel för att få samtliga kommuner att på allvar ta sin del av
bostadsförsörjningsansvaret. Att inför sina kolleger i andra kommuner redovisa sina bedömningar och insatser skapar ett tryck att ha
något att presentera. Ett möte ger också en möjlighet att internt
styra processer i kommuner och regioner för framtagande av underlag mot en given tidpunkt.
Vilka deltar i dialogmötet?
De organisationer som ska delta i dialogmötet är förutom regionen
länets kommuner och länsstyrelsen. Möjligheter finns naturligtvis
att bjuda in andra parter som anses relevanta.
Vem eller vilka som deltar från respektive organisation kan
variera både över tid och mellan olika kommuner. Utredningen
bedömer att det i de flesta fall kan komma att finnas en ”bostadssamordnare” eller liknande i varje kommun, i vars arbetsuppgifter
det ingår att delta som kommunens representant vid dialogmötet.
Det finns dock ingen anledning att utesluta politisk medverkan,
både från regionen och från kommunerna. Mötet är en potentiell
arena för inledande förhandlingar och överenskommelser, där den
politiska vikt bostadsfrågan tillmäts kan understrykas av politiskt
deltagande. Det kan också finns situationer då en kommun vill
framföra kritik mot hur andra kommuner agerar, och med det motivet väljer att låta den framföras på politisk nivå eller tjänstemannanivå beroende på vad som gagnar ett fortsatt fungerande samarbete.
I stora län med många kommuner kan det rent praktiskt vara
svårt att samla alla kommuner vid ett tillfälle och få till stånd en
verklig dialog. Regionen kan då välja att genomföra flera möten med
kommunerna i olika delar av länet.
En obligatorisk dagordning med stor frihet för tillägg
Ett dialogmöte måste ha ett syfte och ett substantiellt innehåll. I ett
välfungerande och fullt utvecklat arbetssätt kommer deltagarna själva
att ta initiativ till att få upp frågor på dagordningen för gemensam
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behandling. För att säkerställa att varje möte får ett substantiellt
innehåll ska tre fasta punkter återfinnas på varje mötes dagordning.
För det första ska regionen vid dialogmötet redovisa sin aktuella
analys över bostadsmarknaden och bostadsbristen i länet. Analysen
är i normalfallet spridd i andra former och känd av huvuddelen av
mötets deltagare, men presentationen ger ett utrymme för återkoppling från kommunerna på innehållet och en inbördes diskussion om synen på regionens bedömningar och eventuella behov av
utveckling av analysen.
För det andra ska varje kommun redovisa sina bedömningar och
insatser. Redovisningen kan ske i form av i förväg nedtecknade
promemorior eller muntligt på plats, men utrymmet för variationer
måste vara stort med hänsyn till att kommunerna har olika förutsättningar och befinner sig i olika faser av sitt arbete. Det är en
aktuell redovisning som eftersträvas, inte ett återgivande av det
ställningstagande kommunfullmäktige gjort, vilket kan vara flera år
gammalt. Redovisningarna ger möjlighet för alla närvarande att
bedöma hur respektive kommun tagit hänsyn till den regionala
analysen. Såväl andra kommuner som länsstyrelsen kan ställa frågor
om hur kommunen kommit fram till att de insatser som planeras
och genomförs kommer att ge effekt. I det fall inte kommunen gör
det kan regionen lyfta fram förändringar i den kommunala bedömningen sedan föregående år och på så sätt bidra till att en samsyn
utvecklas.
Den tredje obligatoriska punkten på dagordningen är länsstyrelsens redovisning av vilka arbetsförutsättningar man givits av regeringen i form av resurser och eventuella villkor för deras användning, och vilka slutsatser länsstyrelsen dragit av detta. Även om
länsstyrelsen och kommunerna förväntas ha pågående diskussioner
om ingångna och kommande avtal, är dialogmötet ett tillfälle för
alla kommuner att få en aktuell och samlad bild av förutsättningarna för att erhålla statligt stöd för insatser.
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Inga beslut, men dialogmötet dokumenteras av regionen
Dialogmötet innehåller inga obligatoriska beslutspunkter, och de
närvarande förutsätts inte ha sina respektive organisationers mandat att fatta några beslut. Det hindrar inte att det går att uttrycka
samsyn kring frågor eller att mötet formulerar slutsatser.
Det är regionen som ansvarar för att dialogmötet dokumenteras.
Formen för dokumentationen och dess vidare användning regleras
inte. Ett viktigt användningsområde för dokumentationen är för
regionens planering av nästa möte, då det bör gå att följa hur
bedömningar av bostadsbristens omfattning liksom genomförandet
av vissa typer av insatser utvecklas inom länet över tid. Ett annat
användningsområde är att dokumentationen kan ligga till grund för
framtida utvärderingar av hela arbetssättet. Dokumentationen är en
upprättad allmän handling som ska vara tillgänglig för allmänheten.
Dialogmötets påverkan på regionens arbete
Regionerna bedriver sitt analysarbete formellt självständigt, men
förväntas som tidigare redovisats inhämta synpunkter och underlag
både från kommuner och länsstyrelse. För regionen kan dialogmötet
vara ett tillfälle att mera samlat få reaktioner på det egna arbetet, och
att därefter utveckla det med ledning av vad som framkommer.
Dialogmötets påverkan på kommunernas arbete
Även kommunernas arbete bedrivs formellt självständigt, men de
återkommande dialogmötena förväntas ha påverkan både på hur
varje kommun gör sina bedömningar och prioriterar insatser, och
hur detta beskrivs, språkligt och kvalitativt, vid redovisningen på
mötet. En kommun som uppfattar att liknande brister på bostadsmarknaden föranleder mera omfattande insatser i andra kommuner
kommer att på någon nivå ompröva de egna insatserna. Ett budskap från länsstyrelsen vid mötet att man prioriterar kommungemensamma insatser kommer att leda till fler mellankommunala
kontakter. Bara det faktum att andra kommuners ”bostadssamordnare” får ett ansikte leder till ökat utbyte av information och
därmed större samsyn.
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Dialogmötets påverkan på länsstyrelsens arbete
För länsstyrelsen är dialogmötet en möjlighet att vid ett och samma
tillfälle inhämta underlag för fortsatt arbete i alla roller – som
avtalspart, som rådgivare och som kontrollant av lagefterlevnad.
Vid mötet förväntas kommunerna mer eller mindre tydligt redovisa
vilka kommande insatser de bedömer vara lämpliga, vilket ger länsstyrelsen en möjlighet att identifiera möjliga avtalsparter. Att en
kommuns redovisning avspeglar en avvikande syn på hur bostadsbristen ska beskrivas kan vara ett motiv för en rådgivningsinsats
och att en kommun helt uteblir från mötet kan motivera ett besök
för att informera sig om den kommunens bostadsförsörjningsarbete.
Möjlig återkoppling till Boverket
Som grund för dialogmötet ligger indirekt Boverkets bedömningar
av bostadsbristen och de fastslagna eller föreslagna språkregler som
myndigheten formulerat. Om det vid ett möte framkommer ett
mera allmänt missnöje med Boverkets arbete i dessa delar, eller om
det finns begrepp som mötet uppfattar borde få en enhetlig tilllämpning, är det både möjligt och önskvärt att mötet ger regionen i
uppdrag att återkoppla sådana synpunkter till Boverket. De närmare formerna för detta behöver inte författningsregleras.
Behovet av en fast tidpunkt för dialogmötet?
Det årliga dialogmötet har många olika funktioner, och dess former
bör i grunden växa fram inom respektive region och kunna anpassas
efter regionala önskemål och förhållanden. Arbetet med regionala
utvecklingsfrågor har kommit olika långt i landets regioner och
regionernas möjligheter att samordna det här aktuella mötet med
andra arrangemang talar för att tidpunkten för mötet bör beslutas
regionalt.
Dialogmötet utgör en del i ett gemensamt arbete för att identifiera och åtgärda bostadsbristen i hela Sverige. Det tillförs obligatoriskt underlag i form av regionala analyser som i sin tur bygger på
nationella bedömningar och det kan finnas en anledning att låta
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mötestidpunkten styras så att det underlaget är så aktuellt som
möjligt. Samtidigt är det frågan om långsiktiga bedömningar som i
normalfallet inte innehåller några dagsaktuella förändringar. Att
låta tidpunkten bero på Boverkets uppdateringar, som i sin tur kan
vara beroende av tillgång till data, kan inte motiveras.
Genomförandet av insatserna måste ges utrymme i kommunala
budgetar som förbereds under våren och beslutas under hösten.
I den mån själva dialogmötet ska kunna påverka kommunernas budgetar bör det därför hållas under första halvåret. Något sådant rakt
samband mellan mötet och de kommunala besluten är dock inte avse, och argumentet är därför inte särskilt starkt för att styra mötestidpunkten.
Tidpunkten anpassas till den statliga budgetprocessen
För länsstyrelsernas möjlighet att kunna bidra proaktivt vid dialogmötet kan tidpunkten på året vara avgörande. Länsstyrelserna får i
budgetpropositionen i september en indikation på vilka resurser de
kommer att disponera under kommande år, men först i december
får de genom regeringens beslut om regleringsbrev de slutliga förutsättningarna för nästa års arbete. När det gäller medel som ska
fördelas vidare och kanske dessutom förbrukas under året behöver
länsstyrelsen identifiera mottagare och användningsområden så
snart som möjligt.
För att länsstyrelsen vid dialogmötet ska kunna ge kommunerna besked om vilka ekonomiska förutsättning de har för sitt
arbete, och vid samma tillfälle få en överblick över vilka kommuner som har beredskap om att ingå avtal om insatser, bör mötet
hållas omedelbart efter årsskiftet. Utredningen bedömer att länsstyrelserna har en så viktig funktion att regionernas önskemål om
att få besluta om mötestidpunkten får vika. Regeringen föreslås
fatta beslut om ett sista datum varje år då dialogmötena i samtliga
regioner ska vara genomförda.
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Ett öppet informationsflöde

Förslag: Kommunerna och regionerna ska på begäran lämna
Boverket uppgifter om sina analyser, bedömningar och insatser.
Kommunerna ska även lämna Boverket de uppgifter som
behövs för att myndigheten ska kunna genomföra uppgiften att
fortlöpande definiera bostadsbristen.

Ett gemensamt arbete kräver öppenhet
Det arbetssätt som utredningen förordar och som avspeglas i de
författningsförslag som lämnas bygger på att personer och organisationer på olika nivåer i det offentliga Sverige bidrar till att forma
en gemensam uppfattning om bostadsbristens omfattning och om
lämpliga insatser för att åtgärda den. Ingen av de inblandade tilldelas någon beslutsrätt över någon annan, och gjorda bedömningar
ska kunna diskuteras och modifieras utan att det innebär att någon
parts auktoritet ifrågasätts. Med ett sådant arbetssätt är det naturligt att var och en på förfrågan lämnar upplysningar om sitt pågående arbete och är beredd att låta detta arbete löpande påverkas av ny
information.
Få obligatoriska krav på kommunal och regional dokumentation
Ett uttryck för det öppna förhållningssätt utredningen förordar är
att författningsförslagen innehåller mycket få regleringar av beslut
om dokumentation och innehållet i upprättade dokument. Undantaget är kravet på kommunerna att en gång per mandatperiod låta
gjorda bedömningar och insatser bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande. Samtidigt är de arbetsuppgifter som tilldelas de olika aktörerna sådana att de kommer att föranleda upprättandet av en mängd dokument som i sin tur kommer att ligga till
grund för beslut inom förvaltningar och på politisk nivå.
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En möjlighet för Boverket att få ut uppgifter
från kommuner och regioner
Boverket har i utredningens förslag rollen att tillhandahålla bedömningar och språkregler för andra att använda. Någon obligatorisk
återkoppling av hur dessa underlag kommer till användning är inte
reglerad.
Det kan förutsättas att Boverket, på eget initiativ eller på regeringens uppdrag, kommer att behöva utvärdera hela arbetssättets
funktionssätt i olika avseenden. Som grund för ett sådant arbete
kommer Boverket att behöva samla in aktuella analyser, bedömningar, uppföljningar och avtal från regioner, kommuner och länsstyrelser. I många fall kommer sådant underlag att finnas publicerat
i elektronisk form, men den medvetna avsaknaden av reglering gör
att det inte kan förutsättas.
I relation till länsstyrelserna kan Boverket förvänta sig att få ut
material utan problem, eller rent teoretiskt efter framställan till
regeringen, men någon möjlighet att begära ut uppgifter från regioner och kommuner har inte myndigheten. Utredningen förslår
därför att Boverket ges en sådan möjlighet, som antas komma till
användning i ett fåtal fall.
Kommunerna som källa till kunskap
om situationen på bostadsmarknaden
Boverkets huvuduppgift är att definiera och bestämma omfattningen av bostadsbristen. Underlagen för bedömningarna förutsätts i huvudsak vara olika former av statistik. Utredningen belyser
i avsnitt 5.4 svagheter i den offentliga statistiken och gör bedömningen att den behöver förstärkas och kompletteras i flera avseenden för att erhålla ett bättre kunskapsunderlag om bostadsmarknadens funktionssätt.
I avvaktan på bättre underlag, men även om sådant underlag
finns på plats, kommer kommunernas kunskaper om bostadsmarknaden att fortsätta vara en viktig källa till information. Boverket
genomför i dag årliga enkäter som innehåller frågor som behandlar
såväl kommunernas bedömningar av bostadssituationen som rena
sakupplysningar. Framför allt den senare typen av kunskap kommer att vara än mer värdefull för Boverket med den tydliga använd-
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ning den kan komma att få vid bedömningen av hur det faktiska
utbudet på bostadsmarknaden utvecklas. Om kommunernas uppgifter ska kunna användas som ett stabilt underlag för nationella
bedömningar krävs det att denna typ av frågor besvaras. Boverket
bör därför få författningsstöd för att begära in de uppgifter från
kommunerna som behövs som underlag för uppgiften att bedöma
bostadsbristens omfattning.
5.3.11

Statens uppföljning och underlag till regeringen

Förslag: Boverket ska initiera och genomföra utvärderingar av
insatser som gjorts i kommunerna med statligt stöd. Länsstyrelserna ska biträda Boverket vid genomförandet av sådana
utvärderingar.
Länsstyrelserna ska i en årlig rapport till Boverket redovisa
1. hur kommunerna lever upp till kraven i den nya lagen,
2. vilka insatser som länsstyrelsen ingått avtal om under året,
och
3. vilka insatser länsstyrelsen anser borde prioriteras vid ett
utökat anslag.
Boverket ska i sitt budgetunderlag till regeringen lämna sin
bedömning av vilka resurser som bör tilldelas länsstyrelserna för
avtal om stöd till kommunala insatser.
Om Boverket med stöd av genomförda utvärderingar och
baserat på länsstyrelsernas underlag anser att regeringen bör
styra innehållet i de avtal som länsstyrelserna ingår, ska sådana
förslag åtfölja budgetunderlaget.
I detta avsnitt lämnar utredningen förslag som helt eller delvis
hanterar den statliga beslutprocessen och medelsförvaltningen.
Förslagen är inte av direkt betydelse för kommunernas arbete. De
är dock en del av det samlade arbetssätt som författningsförslagen
är avsedda att i lämplig omfattning reglera.
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Utvärderingar som en del av ett samlat arbetssätt
Uppföljningen av gjorda insatser är en viktig del av det arbetssätt
som utredningen föreslår. Insatser som inte har de avsedda effekterna ska inte repeteras och insatser med goda effekter ska spridas.
För varje kommun införs ett krav att följa upp gjorda insatser.
Utvecklingen på bostadsmarknaden är integrerad med samhällsutvecklingen som helhet. Möjligheterna att hålla isär effekterna av
en insats från all annan omgivningspåverkan är begränsade, inte
minst därför att insatserna kan sträcka sig över lång tid och effekterna visa sig med fördröjning.
Den möjlighet som finns att i verklig mening utvärdera en insats
på bostadsmarknaden är att studera utvecklingen på en lokal
bostadsmarknad i jämförelse med utvecklingen på en annan lokal
bostadsmarknad där motsvarande insats inte görs. Sådana utvärderingar är av praktiska skäl svåra att genomföra på kommunal nivå.
När staten går in med ekonomiskt stöd till lokala insatser uppstår ett behov att följa upp effekterna av hur de statliga medlen
används för att kunna styra dem mot effektiva insatser. Det kan
därför vara motiverat att i några fall genomföra fullständiga utvärderingar i form av jämförande studier som komplement till den
kommunala uppföljningen. Ansvaret för sådana utvärderingar bör
ligga på Boverket, som kan upprätthålla kompetens och nätverk
för denna typ av verksamhet, och som inte har några geografiska
begränsningar när det gäller valet av undersöknings- och referensområden.
I praktiken kommer Boverket att handla upp vetenskaplig kompetens för att genomföra utvärderingar, medan länsstyrelserna i de
avtal man ingår och på andra sätt kan skapa förutsättningar för att
få tillgång till de uppgifter som behövs för utvärderingen.
En uppföljning av lagefterlevnaden i kommunerna
Ett gemensamt arbete för att lösa en gemensam uppgift är det
genomgående temat för utredningens förslag. Samtidigt är det
290 kommuner som utifrån olika förutsättningar ska bidra med
arbete i enlighet med vad som framgår av den nya lagen. Erfarenheterna av tidigare, likaledes osanktionerad, lagstiftning är att det
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kommer att finnas kommuner som helt eller delvis underlåter att
följa lagen.
Länsstyrelserna ska årligen redovisa sin syn på hur kommunerna
uppfyller kraven i den nya lagen i en rapport till Boverket. Rapporten leder i sig inte till några effekter. De brister länsstyrelsen
identifierar kan myndigheten med eller utan rapport försöka åtgärda med hjälp av råd och information, och Boverket ges inga möjligheter att med stöd av rapporten vidta någon åtgärd riktad mot
någon kommun. Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för
framtida beslut på nationell politisk nivå om andra, gentemot kommunerna mera ingripande, åtgärder för att lösa bostadsbristen.
Rapporterna får då funktionen att utgöra argument för att dessa
ytterligare åtgärder utgör nödvändiga ingrepp i det kommunala
självstyret.
Uppföljning av användning av de statliga resurserna
Länsstyrelserna ska årligen rapportera till Boverket vilka avtal om
ekonomiskt stöd man ingått med kommunerna. Denna rapportering,
som går utöver den redovisning av medelsanvändningen som länsstyrelsen gör enligt annan författning, är avsedd att ge Boverket
underlag för att kunna beskriva hur de statliga medlen kommer till
användning över tid. Rapporteringen ger också Boverket möjlighet
att identifiera länsvisa skillnader som kan följas upp för att klarlägga
om de är motiverade med hänsyn till skillnader på bostadsmarknaden
i de olika länen.
Underlag för regeringens beslut om resurser
till regionala och lokala insatser
Länsstyrelserna kommer genom sin uppgift att sträva efter att sluta
avtal med kommunerna skaffa sig en bild av vilken beredskap det
finns att ingå denna typ av avtal och hur stora statliga tillskott av
medel som skulle kunna användas på ett effektivt sätt. Länsstyrelsens uppfattning om den möjliga mest effektiva medelsanvändningen ska redovisas för Boverket som efter att ha jämfört de olika
länsstyrelsernas underlag och dragit egna slutsatser grundade på
den faktiska medelsanvändningen, formulerar ett samlat anslags-
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äskande för hela det statliga stöd som enligt myndigheten bör
kanaliseras via länsstyrelserna. Äskandet, som alltså avser länsstyrelsernas verksamhet, lämnas till regeringen i Boverkets budgetunderlag.
Regeringen kan styra inriktningen på de statliga resurserna.
Regeringen kan som tidigare redovisats styra länsstyrelserna genom
villkor i deras regleringsbrev. Utredningens utgångspunkt är dock
att det finns större förutsättningar för länsstyrelserna, som är verksamma regionalt, att identifiera var de statliga medlen kommer att
göra mest nytta, än vad det finns på nationell nivå. I det fall regeringen vill påverka bostadsmarknaden i hela landet kan andra vägar
än att tilldela länsstyrelserna medel med fördel väljas.
Efterhand som insatser genomförs och utvärderas är det dock
sannolikt att vissa former av avtal är mer eller mindre lämpade för
att uppnå de avsedda effekterna. Boverket kommer i sin roll som
mottagare av information från både länsstyrelser och regioner att
kunna identifiera effekten av olika lösningar, och ska då uppmärksamma regeringen på om länsstyrelsernas frihet att ingå vissa typer
av avtal bör begränsas i något avseende. Även denna information
ska Boverket lämna i sitt budgetunderlag till regeringen.

5.4

Förbättrad kunskap om bostadssituationen

Bedömning: Kunskapen om förhållandena på svensk bostadsmarknad behöver förstärkas genom flera typer av åtgärder.
Regler som rör bostäder och boendeförhållanden bör förändras
och tillämpningen skärpas så att heltäckande uppgifter kan samlas in via register i större omfattning. Resurserna för att upptäcka och utreda misstänkta fel i registerdata bör förstärkas.
Befintliga registerdata bör analyseras och presenteras i större
omfattning. Tätare kartläggningar av boendeförhållandena för
dem som inte fångas av registerdata bör genomföras.
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Utredningens direktiv ger uttryck för en oro.
Det finns indikationer på att vissa grupper på bostadsmarknaden är
trångbodda, att den sekundära bostadsmarknaden växer och socialtjänsten vittnar om att de i dag möter personer vars avgörande
problem är att de inte får tag på en bostad på den reguljära bostadsmarknaden.

Det citerade avsnittet ur direktiven ger också uttryck för att vi i
Sverige faktiskt inte vet särskilt väl hur människor bor. Den
huvudsakliga informationen om hushållens boende hämtas från en
kombination av två register, lägenhetsregistret och folkbokföringsregistret. Den kombinerade dataserien finns att följa sedan 2011,
och under denna period har antalet bostäder växt snabbare än
antalet hushåll. Av statistiken framgår att det 2016 finns 9 procent
fler bostäder i flerbostadshus än det finns hushåll. Det ger inga
indikationer om att det finns en bostadsbrist. Att statistiken inte
ger en korrekt bild av var människor bor innebär indirekt att det
inte heller går att följa hur de flyttar.
Inte heller de verkliga kostnaderna för boendet går att följa med
någon noggrannhet. Urvalet i den undersökning av bostadskostnader SCB gör är sådant att 1,85 miljoner personer inte omfattas.
För att kunna fatta beslut om vilka insatser som behöver vidtas
behövs förbättrad kunskap om nuläget. Det är fullt möjligt att
agera på ett ofullständigt kunskapsunderlag och anpassa avhjälpande insatser allt eftersom kunskaperna om behoven ökar, men
för att planera och genomföra förebyggande insatser är det helt
nödvändigt att ha en kontinuerlig och korrekt uppfattning om
läget. Det är genom att studera förändringar över tid som trender
kan upptäckas och läggas in i framtida planering. Det är också
genom noggrann och kontinuerlig uppföljning som effekter av
gjorda insatser kan mätas. Om det ska bedrivas bostadspolitik i
syfte att tillfredsställa dagens behov och förbygga framtida brister
på bostadsmarknaden måste kunskapsunderlagen förstärkas.
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Förbättringsområden

Samla in och analysera de uppgifter som finns
De ägda småhusen utgör 39 procent av bostäderna i landet och i
dessa bor ungefär hälften av befolkningen. Uppgifterna om vem som
bor i dessa småhus hämtas primärt från folkbokföringen, men via
uppgifter om ägare i fastighetsregistrets inskrivningsdel och uppgifter som inhämtas vid fastighetstaxeringar finns möjlighet att
följa hur användningen av denna del av bostadsbeståndet förändras.
För övriga 60 procent av bostäderna samlas ingen information in
om vem som disponerar dem, trots att formerna för upplåtelser av
bostäder är reglerade i lag. Till skillnad från vad som gäller köp av
fastigheter finns inget krav på att upplåtelse av bostadsrätt eller
hyresrätt ska registreras i något offentligt register.
Förslag om bostadsrättsregister har lämnats av flera utredningar
utan att komma till genomförande. Motiven för att införa ett register har i första hand varit att skydda panthavarnas säkerhet och skälen till att förslagen inte kommit till genomförande är att bristerna i
detta avseende inte varit tillräckligt stora för att motivera ett
offentligt register.
Från utredningens utgångspunkt finns det ett starkt allmänt
intresse av att veta hur bostadsbeståndet utnyttjas. Att i det syftet
registrera alla befintliga bostadsrätts- och hyresupplåtelser kan
knappast motiveras. Däremot skulle det av flera skäl gå att motivera att formkraven vid sådana upplåtelser ändras så att de ska ske
genom ett formbundet digitalt förfarande. Därigenom ökar kunskaperna om rörligheten i bostadsbeståndet och möjligheterna att
studera flyttkedjor, utan att samtliga befintliga avtal behöver påverkas. Om det finns intresse av att bygga upp ett heltäckande
digitalt register kan detta påskyndas genom att ge digitala upplåtelser företräde vid tvister, vilket skulle ge både boende och
fastighetsägare incitament att överföra befintliga upplåtelser i digitalt format.
Förutom att ge väsentligt förbättrade möjligheter att följa hur
olika individer och hushåll bor skulle en reform som den skisserade
också ge möjlighet att få kunskap om hur många hushåll som disponerar fler än en bostad, något som i dag inte är möjligt om någon
av bostäderna inte är en äganderätt. Med en konsekvent tillämpning
skulle ett formkrav på upplåtelser också ge ökade möjligheter att
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komma åt de olagliga förfaranden som beskrivits av Utredningen
om åtgärder mot handel med hyreskontrakt i betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning,
SOU 2017:86.
Överväganden om formkrav på digitala överlåtelser och upplåtelser och förslag till reglering och ansvarig myndighet bör utredas i ett sammanhang där även frågan om andra upplåtelser än bostadsrätt och bostadshyra kan tas upp. Från denna utredning kan
konstateras att integritetsaspekterna inte torde vara annorlunda än
vad som i dag anses acceptabelt vid fastighetsköp och att rättssäkerheten generellt skulle vinna på om även dessa rättshandlingar
med stor betydelse för den enskilde kunde utföras med den säkerhet som följer av digital identifiering av parterna och en dokumentation som säkerställs av det allmänna.
Kontrollera och korrigera felaktiga uppgifter
Det är i dag 212 000 personer som inte är folkbokförda på lägenhet
därför att deras bostäder inte finns registrerade i lägenhetsregistret
eller därför att de inte angivit ett lägenhetsnummer trots att de bor
flerbostadshus. Bristerna i lägenhetsregistret är en kombination av
brister i kommunernas ajourhållning och hur fastighetsägarna uppfyller sin uppgiftsskyldighet.8 Att identifiera vilka fastigheter som
är bebyggda med flerbostadshus som saknar lägenhetsnummer är
okomplicerat. Det är en kommunal uppgift att efter förslag från
fastighetsägaren besluta om lägenhetsnummer.
Att höja kvaliteteten i lägenhetsregistret inom ramen för befintligt regelverk kräver samverkan mellan Skatteverket och Lantmäteriet, men framför allt att uppgiften prioriteras av kommunerna.
Regeringen bör i samverkan med SKL organisera en riktad insats
för att åtgärda fel i lägenhetsregistret.
Av Riksrevisionens granskning av Skatteverkets arbete för att
upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen9 framgår att Skatteverket
varje år får in 60 000 underrättelser om misstänkta fel i folkbokföringen. Av dessa utreds knappt 40 procent och ungefär 80 pro8
9

Bostadsbestånd 2016 BO0104, SCB dok 3.2.
Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke, rapport 2017:23, Riksrevisionen.
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cent av dessa utredningar leder till en åtgärd. Skälen till att inte fler
underrättelser blir föremål för åtgärd är enligt granskningen
begränsade resurser och otillräckliga IT-system.
Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk
brottslighet mot välfärden har i sitt betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra,
SOU 2017:37, lämnat en mängd förslag som alla syftar till att höja
kvaliteten i folkbokföringen. Enligt betänkandet kommer förslagen
att leda till minskade kostnader för staten i form av felaktigt utbetalda bidrag som täcker kostnaderna för de utökade kontrollerna.
Befintliga registerdata bör användas och göra tillgängliga
Med ett bostadspolitiskt mål om att utbudet på marknaden ska
möta hushållens behov behövs ökade kunskaper om hur marknaden fungerar hos de beslutfattare som ska försöka korrigera eller
komplettera marknaden för att uppnå målet. Generellt blir uppgifter om hushållens inkomster, förmögenheter och skuldsättning
väsentliga att kombinera med uppgifter om flyttmönster och
boendeförhållanden för att förstå hushållens agerande på bostadsmarknaden. Denna typ av kombinerade uppgifter sammanställs och
publiceras i dag inte löpande av någon myndighet. Samtidigt gör de
företag som beslutar om bostadsinvesteringar denna typ av analyser
regelbundet. Förståelsen för marknaden blir därför ojämn mellan
företagen och de tjänstemän och politiker som ska besluta om
planer och kommunala investeringar. Även för beslutsfattare på
regional och nationell nivå vore underlag som speglade hushållens
efterfrågan av stort värde i samhällsplaneringen.
Utredningen anser att Boverkets verksamhet med att löpande
analysera bostadsmarknaden bör utökas väsentligt och att panelstudier som visar hur befolkningen flyttar och bor över tid bör
genomföras regelbundet för att kunna påvisa trendmässiga förändringar. Resultaten bör göras tillgängliga för användning på lokal
och regional nivå.
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Tätare uppföljningar av dem som hamnar utanför
Det kommer alltid att finnas individer och hushåll som hamnar
utanför den registerbaserade statistiken, även om registren skulle
vara kompletta och korrekta. Det är personer som bor på institutioner eller tillfälligt hos bekanta utan att ha någon permanent
adress. Socialstyrelsen genomför med ojämna mellanrum kartläggningar av hemlösa och den senaste kartläggningen 2017 identifierade drygt 30 000 personer som saknar en stadigvarande bostad.
Någon analys av hur dessa personer är folkbokförda kan med hänsyn till hur kartläggningarna utförs inte göras.
För att kunna följa förändringar av hur många och vilka hushåll
som inte finner en bostad på marknaden behöver den registerbaserade uppföljningen och de uppgifter som samlas in om verkliga
förhållanden kopplas ihop. Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har lämnat förslag som
innebär att socialtjänsten ska bli skyldig att lämna uppgifter om
upptäckta fel i folkbokföringen.10 Även om det förslaget genomförs
kommer det att finnas individer och hushåll i behov av en bostad
som av olika skäl inte kommer att ingå i registren. I många kommuner görs också hemlöshetskartläggningar med tätare mellanrum
än vad Socialstyrelsen gör.
Utredningen har besökt Finland där man sedan 1987 kartlägger
hemlösheten årligen. I praktiken är det de kommunala socialtjänsterna som lämnar uppgifter enligt statligt fastlagda kriterier. Över
tid har dessa uppgifter legat till grund för överenskommelser mellan staten och de kommuner där hemlösheten är koncentrerad om
statliga investeringsbidrag till bostadslösningar med kommunala
motprestationer i form av åtagande att ordna bostäder, med eller
utan socialt stöd, åt dem som sover på härbärgen eller utomhus.
Utredningen anser att regeringen bör låta utreda hur en fortlöpande kartläggning av hemlösheten i Sverige kan organiseras och
finansieras.

10

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra,
SOU 2017:37 s. 346–347.
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Kompletterande kommunala verktyg

Utredningen har enligt direktiven bl. a. att analysera om det finns
behov av verktyg för att underlätta kommunernas arbete med
bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Utredningen har inte mot bakgrund av den kartläggning som gjorts kunnat få fram resultat som ger grund för
några förslag i denna del.
Nedan redovisas författningsförändringar som lyfts upp som
önskvärda av enskilda kommuner. Samtliga ger kommunerna ett
större handlingsutrymme, och har därmed potentialen att komma
till användning för att antingen öka utbudet av bostäder totalt eller
att göra det möjligt för kommunen att sänka kostnaden för nyproduktion av bostäder. Utredningen har inget underlag för att göra
en bedömning av i vilken utsträckning kommunerna skulle utnyttja
ett utökat handlingsutrymme i detta syfte. Det är därför inte möjligt att hävda att nyttan för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden är sådan att förändringarna bör genomföras.
5.5.1

Ändring av jordförvärvslagen (1979:230)

Enligt jordförvärvslagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för att
förvärva jordbruksfastigheter. Tillstånd krävs även vid kommuners
förvärv. Kommuner får dock inte vägras tillstånd till förvärv av
sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen
till någon del krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning (8 §).
Det finns flera exempel på när länsstyrelser har nekat kommuner förvärvstillstånd med hänsyn till att kommunen inte kunnat
visa att marken är avsedd att användas på det sätt som avses i lagen.
Det har ställts mer eller mindre långtgående krav på pågående planläggning.
För att en kommun ska kunna bedriva en aktiv markpolitik
måste man köpa mark innan den blivit aktuell för planläggning för
att kunna tillgodogöra sig delar av den värdestegring som uppstår.
Att förvärva jordbruksfastigheter i lägen som kan bli föremål för
planläggning, även relativt långt fram i tiden, är en sådan möjlighet.
Jordförvärvslagen avser att säkerställa att jord- och skogsbruk
bedrivs av på orten boende personer. Lagen ska skydda mot att
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bolag med en centraliserad organisation bedriver verksamhet utan
fast personal på fastigheten eller i närområdet. Att kommunen
köper marken innebär ingen sådan risk, eftersom kommunen har
samma intresse av att skydda det lokala näringslivet som lagstiftaren. Kravet på förvärvstillstånd för kommuner bör därför upphävas eller modifieras.
5.5.2

Ändring av reglerna om exploateringsavtal i PBL

Reglerna om exploateringsavtal i PBL 6 kap. infördes 2015. De
innebar en reglering av den tidigare oreglerade möjligheten för
kommuner att ingå avtal med den som ska genomföra en detaljplan,
och avsåg att begränsa kommunernas möjligheter att påföra exploatören kostnader som inte relaterar till planen. Av 6 kap. 40 § i lagen
framgår att exploateringsavtal får avse åtgärder för anläggande av
gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Avtalen får alltså
omfatta kostnader för tekniska anläggningar.
Flera kommuner överväger olika möjligheter att i samband med
exploatering medverka till att vissa delar av det som byggs blir
tillgängligt för hushåll med särskilda sociala behov eller helt enkelt
för hushåll med låga inkomster. Att kommunen hyr delar av det
som byggs är en sådan möjlighet, men det kan i vissa situationer
vara lämpligare att den som förvaltar byggnaden tar ett ansvar för
att låta av kommunen anvisade hushåll bo i det som byggs, utan att
kommunen därför blir hyresgäst. En sådan överenskommelse skulle
kunna utgöra en del av ett exploateringsavtal.
Huruvida lagstiftningen vid prövning i domstol skulle visa sig
förhindra avtal som innebär ett åtagande från exploatören att upplåta bostadslägenheter på vissa villkor är inte prövat. Att i lagen
göra det uttryckligen tillåtet för kommunen att ingå sådana avtal
skulle åtminstone av kommunerna uppfattas som ett ökat handlingsutrymme.
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Införande av en förköpslag för mark

Fram till 2010 fanns en möjlighet för kommuner att förköpa mark
inom den egna kommunen på de villkor som köpare och säljare
kommit överens om. Sådana förköp var förenade med villkor och
omfattade inte försäljningar till närstående eller av ”vanliga småhus”.
Vissa av de kommuner som utredningen talat med har angivit att
en möjlighet till förköp skulle underlätta deras arbete med bostadsförsörjningen. Argumenten för en förköpslag, och ett förslag som
innebär att förköp bara får tillämpas om fastigheten behövs med
hänsyn till den framtida utvecklingen för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning, återfinns i Boverkets rapport
Utvärdering av förköpslagen (1967:868) som togs fram på uppdrag
av regeringen inför den tidigare lagens avskaffande.
5.5.4

Ändring av expropriationslagens (1972:719)
bestämmelse om förväntningsvärden

Från 1917 fram till 2010 fanns bestämmelser i expropriationslagen
som innebar att kommuner vid expropriation av mark inte behövde
betala ersättning för det värde som beror av förväntningar om
framtida exploatering, s.k. presumtions- eller förväntningsvärden.
Genom en ändring i lagen 2010 togs denna bestämmelse bort, och
samtidigt infördes en bestämmelse om ett 25-procentigt påslag på
expropriationsersättningen.
Även om expropriation sällan tillämpas som metod för att förvärva mark, anger bestämmelserna i expropriationslagen det reservationspris som en fastighetsägare kan erhålla om det inte går att nå
en frivillig överenskommelse om försäljning. Med bestämmelserna
före 2010 innebar det en möjlighet för en kommun att förhandla
med fastighetsägare om köp med utgångspunkten att förväntad
värdestegring till följd av planläggning skulle delas mellan köpare
och säljare.
Med dagens bestämmelser är utgångspunkten vid en förhandling
att en fastighetsägare kan förvänta sig en ersättning med 125 procent av marknadsvärdet om en frivillig uppgörelse inte nås om
försäljning. Eftersom expropriation i praktiken bara får tillämpas
när ändamålet är väsentligt och inte kan nås på annat sätt, är det
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svårt för en kommun att genomföra en expropriation förrän i ett
sent skede av planeringen, då andra alternativ är uteslutna. Då är å
andra sidan sannolikheten att exploateringen kommer att genomföras stor, och marknadsvärdet därmed nära det värde marken
kommer att ha med en lagakraftvunnen plan. Den frivilliga förhandlingen handlar därmed om hur mycket mera än marknadsvärdet kommunen ska betala. Möjligheten för en kommun att med
dessa förutsättningen bedriva en aktiv markpolitik är begränsade.
Genom att återställa reglerna om förväntningsvärden till de som
gällde före 2010, men behålla bestämmelsen om ett 25-procentigt
påslag, skulle förutsättningar för frivilliga förhandlingar där markägaren alltid är garanterad en del av värdestegringen föreligga.

5.6

Hur står sig utredningens delbetänkande?

Utredningen lämnade i september 2017 delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73. I betänkandet
behandlades de utredningsuppdrag som framgår av utredningens
ursprungliga direktiv i bilaga 1 och förslagen utformades utan hänsyn till tilläggsdirektiven. Under det fortsatta arbetet har nya
förslag tillkommit som i större eller mindre omfattning gör att de
tidigare förslagen är överspelade eller behöver justeras. Under denna rubrik görs en genomgång av förslagen i delbetänkandet och
utredningens uppfattning om de bör bli föremål för fortsatt beredning.
5.6.1

Författningsförslagen

De författningsförslag som lämnades i delbetänkandet bör inte
beredas vidare. I de fall utredningen står fast vid förslagen i sak har
motsvarade författningsförslag införts i detta betänkande med de
justeringar som följer av att nya författningsförslag tillkommit.
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Uppdragen till Boverket, regionerna
och övriga myndigheter

I delbetänkandet föreslogs tidsbegränsade uppdrag till Boverket
och regionerna i form av regeringsbeslut och ett regleringsbrevsuppdrag till ett stort antal myndigheter som direkt hänvisade till
det föreslagna regeringsuppdraget till Boverket. Inget av dessa förslag bör beredas vidare.
Vad gäller uppdraget till Boverket att beräkna behovet av tillskott av bostäder kommer denna uppgift i sak att kunna härledas ur
de bedömningar som Boverket enligt förslagen i detta betänkande
ska genomföra. Det finns alltså möjlighet för såväl Boverket som
regionerna att särredovisa och kommunicera sina respektive bedömningar kring detta. I relation till den för det offentliga Sverige
centrala frågan om hur bostadsbehoven för hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden utvecklas, finner inte utredningen att
ett separat regeringsuppdrag kring frågan om behovet av tillskott
av bostäder kan motiveras. Skulle regeringen vilja ha en särredovisning av detta finns möjligheterna förutsatt att utredningens
förslag i detta betänkande genomförs.
Uppdraget till regionerna att genomföra dialoger om behovet av
tillskott av bostäder blir på motsvarande sätt överflödigt i och med
den uppgift att genomföra dialogmöten som regionerna tilldelas i
och med förslagen i detta betänkande.
Vad gäller uppdraget till övriga myndigheter står utredningen
fast vid att det finns ett behov av samsyn inom staten på hur behoven av bostäder bör vägas mot andra allmänna intressen. Remisssynpunkterna på förslaget i delbetänkandet för att åstadkomma
detta ger inte anledning att tro att utredningens förslag utgör en
lämplig lösning. Något annat förslag till hur en sådan samsyn ska
uppnås lämnas inte i detta betänkande.
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Utredningens bedömningar

Av de bedömningar som utredningen gjorde i delbetänkandet är
bedömningen att Bostadsplaneringskommitténs förslag11 att regeringen bör besluta om en nationell strategi för fysisk planering och
bostadsförsörjning bör genomföras, fortsatt aktuell. Utredningen
är medveten om att bostads- och digitaliseringsministern den
26 september 2017 uppdragit åt en utredare att bl.a. utarbeta ett
förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning
mot bostadsförsörjning, dnr N2017/05965/PBB. Utredningen vill
trots detta framföra synpunkten att Boverket borde få uppgiften
att bereda regeringens beslut om en strategi. En sådan uppgift
skulle stärka Boverkets roll som företrädare för staten i samhällsplaneringsfrågor generellt.

11

En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59
s. 419.
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6.1

Stat och kommun löser problemen tillsammans

Genom att skapa en situation där såväl analysunderlag som begreppsanvändning är densamma när bostadsbristen behandlas både
kommunalt och nationellt skapas förutsättningar för att samordna
statliga och kommunala insatser. Genom att skapa ett institutionellt samband i regionernas regi kan konkreta insatser utformas
och erfarenhetsåterföring ske på någorlunda lika villkor mellan stat
och kommun på en nivå där både principiella och praktiska frågor
kan tas upp.
Kommunernas incitament att delta i samarbetet kommer att stå
i proportion till hur mycket av de statliga insatserna som förmedlas
via länsstyrelserna till kommunerna. Omvänt så är statens intresse
av att ställa statliga resurser till kommunernas förfogande beroende
av kommunernas förmåga att redovisa tydliga effekter av gjorda
insatser. Nyttan med utredningens förslag kan därför bara bedömas
i ljuset av hur den nationella bostadspolitiken utformas.

6.2

Anpassat för varje kommun

Sveriges kommuner är olika och att de i formell mening behandlas
lika från staten leder inte till att hushållen i alla kommuner ges lika
stora möjligheter att få sina bostadsbehov tillgodosedda. Att ställa
lika hårda krav på alla kommuner eller att ge alla lika stora incitament leder i det perspektivet lika lite mot det av riksdagen beslutade målet. Genom att ställa krav på alla kommuner att bidra till att
klarlägga bostadsbristens omfattning och genom att göra de statliga
insatserna flexibla i relation till hur stora bristerna är, kan statliga
resurser användas effektivt för att lösa de problem som ligger utanför respektive kommuns förmåga.
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6.2.1

Gotland

Utredningens förslag bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan
kommuner och regioner för att uppnå önskade effekter. På
Gotland kan den ansvarsfördelningen inte upprätthållas, vare sig i
teorin eller i författning. Med liggande utredningsförslag kommer
Gotland i framtiden att vara en kommun, låt vara med vissa uppgifter som i dag åvilar landstingen i övriga landet.
Den gotländska bostadsmarknaden är tydligt separerad från
övriga landet, och några samordningsproblem att lösa i regional
regi finns inte. Utredningens författningsförslag innehåller inga
särlösningar för Gotland, utan kommunen får samma lagreglerade
ansvar och samma möjligheter till avtal med länsstyrelsen som
andra kommuner.

6.3

Vilka grupper gynnas?

Utredningen har konsekvent undvikit att lämna förslag med utgångspunkt från fördefinierade grupper. Det är skillnaden mellan
det faktiska utbudet av bostäder på marknaden och hushållens
bostadsbehov som står i centrum. Det är dock fullt möjligt att det
när behoven definierats finns politisk enighet om att vad som är
godtagbart för t.ex. barnhushåll, innebär en annan och bättre
boendesituation för dem än för andra hushåll. Det är också möjligt
att staten och kommunerna vid utformningen av insatser väljer att
prioritera barnhushåll.
Även om utredningsförslagen är neutrala i förhållande till bostadsbehoven hos olika typer av hushåll kommer det samlade arbetssättet att göra det möjligt att jämföra, och därmed prioritera, mellan
sådana behov. Det utredningens förslag då bidrar med är en
analysram där det går att visa hur sådana prioriteringar påverkar
andra hushålls möjligheter att få sina bostadsbehov tillfredsställda
på marknaden.
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En förstärkning av skillnader mellan vi och dom?

Att offentligt göra tydligt vad som är en godtagbar bostadssituation gör det möjligt för enskilda hushåll att identifiera på vilken
sida av den gräns en sådan definition innebär som de själva, eller
andra hushåll, befinner sig på. Att dra upp gränser innebär en risk
för utpekande och negativa incitament att medvetet placera sig på
den sida av gränsen som ger tillgång till förmåner.
De administrativa arbetsformer, bedömningar och analyser som
utredningen föreslår innebär inga nya rättigheter för något hushåll
och därför ingen möjlighet eller drivkraft för enskilda hushåll att
positionera sig. Däremot kan grupper av hushåll komma att ställa
politiska krav på bättre bostadsstandard, med nya och skarpare
argument. Den effekten är inte okänd eller oönskad i en demokrati.
När insatserna utformas kan de komma att mera konkret innebära
skiljelinjer. De adderar då till befintliga inkomstgränser för bostadsbidrag, åldersgränser för att få tillträde till vissa boendeformer eller
förtursregler i bostadsköer. Något principiellt nytt ligger inte i detta,
och hur det påverkar mellanmänskliga beteenden styrs inte av reglerna.

6.4

Kostnader

Utgångspunkten i tilläggsdirektiven är att det finns ett otillfredsställt bostadsbehov som bör tillfredsställas, det som i detta betänkande kallas för bostadsbrist. Redan detta indikerar att offentliga
resurser måste tillföras. De bedömningar som Boverket ska göra
enligt förslaget ger storleksordningen på bostadsbristen i ekonomiska termer givet nuvarande institutionella förhållanden.
Riksdag och regering disponerar över möjligheterna att ändra de
institutionella förhållandena och därmed bostadsbristens omfattning. Vissa sådana förändringar kan innebära åtminstone kortsiktigt minskade offentliga utgifter eller ökade intäkter. Förändringar
av skatter och avdrag som minskar köpkraften för resursstarka hushåll minskar deras bostadskonsumtion och sänker priserna, vilket
momentant ger fler hushåll möjlighet att hitta en godtagbar bostad
till rimliga kostnader. En annan typ av institutionella förändringar
har inga entydiga budgeteffekter. Införandet av en ”boplikt” skulle
förhindra att hushåll disponerar flera bostäder, vilket momentant
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skulle öka utbudet och sänka priserna. Nettoeffekterna på statliga
och kommunala budgetar är inte uppenbar. Resonemanget är avsett
att belysa att en ekonomisk beräkning av bostadsbristens omfattning inte omedelbart kan översättas till anspråk på statliga och
kommunala budgetar i samma storleksordning.
Givet dagens eller andra institutionella förhållanden kommer det
dock alltid att finns en andel av hushållen som inte kommer att
uppnå det som politiskt bedöms vara en godtagbar boendesituation
utan samhällets stöd. Detta stöd kan utformas som ekonomiskt stöd
till hushållen eller som subventionerade bostäder i någon form.
Stödet kommer att belasta antingen statens budget, eller budgeterna
i ett antal kommuner. Stora befintliga statliga stöd utgörs av bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer och på den kommunala
sidan kostnader för äldreboenden och LSS-boenden, i den utsträckning de boendes hyra inte täcker kostnaderna. Av exemplen framgår
att offentliga kostnader inte behöver återfinnas under rubriken bostäder i de olika budgeterna.
Eftersom utredningen inte lämnar några förslag till insatser för
att åtgärda bostadsbristen redovisas heller inga kostnader eller
finansieringsförslag för detta. Det är dock avsikten att de förslag
som lämnas i betänkandet ska få budgetpåverkan i form av insatser
i någon form. Hur dessa kostnader kommer att fördelas mellan staten och kommunerna framgår inte av förslaget. Det är utredningens bestämda uppfattning att de kommunala insatserna kommer att öka om de statliga insatserna kanaliseras via länsstyrelserna
till kommunerna. Mot bakgrund av detta innebär inte lägre statliga
kostnader automatiskt ökade kommunala kostnader. Mindre statliga insatser innebär färre kommunala insatser och lägre kommunala kostnader, samt fler hushåll med en otillfredsställande boendesituation.
6.4.1

Statens kostnader

Det är Boverket och länsstyrelserna som genom utredningens förslag tilldelas nya arbetsuppgifter på den statliga sidan.
Boverkets kommer att initialt ha kostnader för att utveckla metoder för att bedöma omfattningen av bostadsbristen. För att kunna bedriva arbetet koncentrerat behöver myndigheten ta hjälp av
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extern kompetens. För detta föreslås myndigheten tilldelas 4 mnkr
under 2019 och 2 mnkr under 2020. De löpande kostnaderna för att
utveckla och uppdatera bedömningarna liksom arbetet med att etablera ett gemensamt språkbruk förutsätts Boverket kunna bekosta
genom omprioriteringar inom givna anslag.
För utvärderingar av statligt medfinansierade insatser kommer
Boverket att behöva anslagsförstärkningar som står i relation till
hur stora medel staten väljer att fördela via länsstyrelserna. Vid
beredningen av beslut om anslag till länsstyrelserna bör därför
Boverkets kostnader för utvärderingar behandlas samtidigt.
Även länsstyrelsernas nya roll att sträva efter att ingå avtal kommer att innebära kostnader som relaterar till hur stora anslag myndigheterna tilldelas för uppgiften. En viss andel av de tilldelade
medlen bör få användas för myndigheternas kostnader. Någon
schablon är svår att fastställa utan att veta vilken typ av insatser
avtalen avser, men kostnaderna för att genomföra och följa upp
offentliga avtal om entreprenader uppgår till i storleksordningen
10 procent av entreprenadsumman. Den största delen av sådana
kostnader bör dock falla på kommunerna.
Länsstyrelsernas roller att ge råd och information samt att följa
upp kommunernas lagefterlevnad ingår i myndigheternas nuvarande uppgifter. Länsstyrelsen fråntas också en samordningsuppgift,
som tillkom 2014. Kostnaderna för denna uppgift motiverade då
inga tillskott av medel och borttagandet innebär av samma skäl inga
beräkningsbara besparingar. Länsstyrelsen fråntas dessutom uppgiften att göra en regional bostadsmarknadsanalys. I den mån det
innebär besparingar är utredningens bedömning att länsstyrelsernas
kapacitet att lösa övriga uppgifter på bostadsområdet inte är överdimensionerad och därmed kan eventuella besparingar tillgodogöras inom verksamheten.
6.4.2

Regionernas kostnader

Regionerna får genom förslagen helt nya uppgifter som ska betalas
av staten enligt finansieringsprincipen. För uppgifterna att utföra
en regional analys av bostadsmarknaden och genomföra ett årligt
regionalt dialogmöte bedöms varje region behöva tillföras åtminstone en kvalificerad medarbetare som schablonmässigt motsvarar
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en verksamhetskostnad, inklusive IT-verktyg, på 2 mnkr, dvs.
totalt 40 mnkr per år. Kostnaderna finansieras genom ett utökat
statsbidrag som tas ur anslagen för statligt stöd till bostadsbyggandet.
6.4.3

Kommunernas kostnader

Kommunernas kostnader kommer att öka med hänsyn till att
utredningen bedömer att det på vissa håll krävs betydande insatser
för att skaffa sig kunskaper om den nuvarande bostadssituationen.
I många kommuner kommer olika delar av förvaltningen att behöva
träffas och skapa organisatoriska former för hur spridda kunskaper
ska samordnas. Incitamentet för kommunerna att göra detta är primärt möjligheten att erhålla statligt stöd för insatser. I små kommuner och kommuner med en krympande befolkning och korta
eller inga kötider till bostäder och utan öppet hemlösa, kommer
förmodligen inget särskilt arbete att utföras och heller inga statliga
stöd bli aktuella. Några särskilda resurser för att utföra uppgifterna,
som redan idag ingår i det kommunerna ansvarar för, bör inte
tillföras kommunerna från staten.
Kommunernas kostnader för att ta fram ett beslutsunderlag till
kommunfullmäktige motsvaras av liknande kostnader i dag. Att en
gång per år delta i ett dialogmöte i regional regi innebär en ny uppgift, men den är formellt inte obligatorisk för kommunerna och om
den kommunala analysen och länsstyrelsernas ekonomiska stöd uppfattas som en hjälp av kommunerna i det egna arbetet torde det
prioriteras inom befintlig verksamhet.

6.5

Statstödsfrågor

Utredningen lämnar inga förslag som innebär att medel överförs
från offentliga budgetar till privata företag. Förslagen lägger dock
grunden för en situation där det offentliga i olika former förväntas
ingripa på en marknad. I den mån insatser innefattar ekonomiska
tillskott till annat än privatpersoner blir EU:s statsstödsregler tilllämpliga.
De delar av förslagen som innebär att det bostadsbehov som
inte möts av ett utbud på marknaden görs synligt lägger enligt ut-
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redningen en god grund för att kunna visa på nödvändigheten av att
ingripa på marknaden. Det gäller på nationell nivå, där regeringen
skulle kunna notifiera ett samhängande stödsystem som också inkluderar kommunala insatser med inslag av statsstöd. Det gäller
också i varje kommun där eventuella behov av insatser med inslag
av statsstöd ska motiveras.

6.6

Den kommunala självstyrelsen

Bostadsförsörjning är inte en exklusiv kompetens för vare sig staten eller kommunerna och att beskriva statliga insatser för att åtgärda bostadsbristen som ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen är inte ändamålsenligt. Ingrepp i självstyrelsen sker när
staten begränsar kommunernas handlingsutrymme antingen till
omfattning eller genom krav på formbundenhet.
För primärkommunerna är det tre författningsreglerade uppgifter som är nya – att bedöma behovet av tillskott av bostäder, att
bedöma omfattningen av bostadsbristen i kommunen och att följa
upp åtgärder för att minska bostadsbristen. Den första uppgiften
ansåg utredningen i delbetänkandet innebära ett marginellt men
proportionellt intrång i den kommunala självstyrelsen med hänsyn
till att den då åtföljdes av ett krav på dokumentation. I detta betänkande saknas särskilda dokumentationskrav för alla tre uppgifterna,
och alla måste uppfattas som en del av det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Att de på det här sättet lyfts fram i lagtext innebär ingen inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Jämfört
med dagens reglering utökas det kommunala handlingsutrymmet
marginellt, genom att kraven på dokumentation minskar.
För regionerna innebär uppgiften att analysera den regionala
bostadsmarknaden att en i dag statlig uppgift överlämnas till regionerna med viss precisering. Samtidigt tillförs regionerna en ny uppgift att samla kommuner och länsstyrelse till ett dialogmöte med
visst innehåll. Uppgiften att genomföra ett möte får anses vara en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Motiven för det formbundna mötet och att det bör hållas i regionernas regi har redovisats
tidigare. Under förutsättning att mötesformen tillmäts stor betydelse, vilket utredningen gör, blir alternativet till att begränsa den
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kommunala självstyrelsen att göra länsstyrelserna ansvariga för att
genomföra mötet.
Med hänsyn till den långsiktiga nytta utredningen ser av att
regionerna tar ett brett ansvar för den regionala utvecklingen, där
bostadsfrågorna utgör en naturlig del, finner utredningen att det
ingrepp det innebär att styra regionernas arbetsformer på det sätt
som föreslås är proportionerligt.

6.7

Övriga konsekvenser

Den önskvärda konsekvensen av utredningens förslag är att fler
invånare får sina bostadsbehov tillgodosedda. De konkreta förslagen behandlar dock de inbördes relationerna mellan offentliga
organ, och innebär därför bara indirekt förbättrade möjligheter för
en sådan utveckling. Att bostadsbristen ges en definition och en
omfattning gör den lättare att åtgärda, men också lättare att lyfta
fram som samhällsproblem för den som vill prioritera frågan i den
offentliga debatten.
Konkret innebär förslagen ett antal nya tjänster på regionerna
för yrkesgrupper där fördelningen mellan kvinnor och män för
närvarande är jämn. Inte heller i övrigt antas förslagen ha någon
påverkan på jämställdheten, eller på något av de andra områden för
vilka utredningen har att bedöma konsekvenserna.

6.8

Utredningens förslag i förhållande till andra
aktuella utredningar

Utredningens förslag innebär ett förändrat arbetssätt när det gäller
bostadsförsörjning i Sverige. Förslagen utgår från att bostäder omsätts och upplåts på en marknad och inriktar politiken mot de
hushåll vars bostadsbehov inte tillfredsställs på denna marknad.
Många andra utredningar arbetar med, eller har nyligen lämnat,
förslag som förändrar förutsättningarna på bostadsmarknaden eller
samarbetsformerna mellan staten, regionerna och kommunerna.
Nedan kommenteras hur ett urval av sådana utredningar, eller deras
förslag, relaterar till förslagen i detta betänkande.
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Bostadsplaneringskommittén

Bostadsplaneringskommittén lämnade redan 2015 betänkandet En
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59. I denna utredning lyfts Bostadsplaneringskommitténs förslag om en obligatorisk regional fysisk planering
fram som en önskvärd utveckling för att därigenom skapa en lämplig organisatorisk och tematisk inramning för att behandla bostadsfrågor.
Regeringen har nyligen föreslagit att regional fysisk planering
ska vara obligatorisk i Stockholms och Skåne län och avvaktar i
övrigt när behov av och förutsättningar finns i övriga län. Förslagen
i detta betänkande innebär att ett arbetssätt för samarbete på tre
samhällsnivåer i samtliga län utvecklas separat för bostadsförsörjningsfrågor. Detta samarbete kan med fördel komplettera det arbete som regionerna i Stockholm1 och Skåne kommer att bedriva i
rollen som regionplaneorgan.
6.8.2

Mottagandeutredningen

Mottagandeutredningen har i mars 2018 lämnat betänkandet Ett
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande, SOU 2018:22, som föranleder följande reflektioner:
– Mottagandeutredningen betonar det gemensamma ansvaret för
staten, landstingen2 och kommunerna och föreslår en helt ny lag
för att tydliggöra ansvarsfördelningen med utgångspunkt från om
det rör sig om individer och hushåll som förväntas få uppehållstillstånd eller om de ska avvisas. Förslagen bygger på en analys som till stora delar liknar den som görs i detta betänkande.
– Förslagen innehåller ett moment av offentligt ställningstagande
till vad som är en godtagbar boendesituation. Det är avgränsat till
asylsökande som väljer att söka en egen bostad, men ligger i linje
med denna utrednings uppfattning att det offentliga åtagandet
innefattar ett ställningstagande till vad som är godtagbart.

1
2

Stockholms läns landsting har redan i dag motsvarande uppdrag.
Dvs. regionerna i detta betänkande.
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– Förslagen i betänkandet om att asylsökande som förväntas få
uppehållstillstånd anvisas till kommunerna redan under ansökningstiden medan asylsökande som med viss sannolikhet kommer att avvisas måste stanna i Migrationsverkets boenden, ger
kommunerna betydligt bättre planeringsförutsättningar. De
asylsökande som grupp kan fogas in i den kommunala bostadsförsörjningen på ett sätt som inte sker i dag.
6.8.3

Framtidens socialtjänst

Utredningen Framtidens socialtjänst har nyligen lämnat delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till förebyggande socialtjänst,
SOU 2018:32. Betänkandet är i första hand ett kunskapsunderlag
för utredningens fortsatta arbete med att stärka det förebyggande
perspektivet i socialtjänstlagen och i socialtjänstens arbete. En stor
del av betänkandet utgörs av forskarrapporter, där rapporterna om
Socialtjänsten och samhällsplaneringen av Verner Denvall och Hemlöshetsfrågan, bostadsmarknaden och socialtjänsten av Hans Swärd,
tillsammans visar på hur bristen på ett strukturerat kunskapsunderlag från socialtjänsten i kombination med avsaknaden av statlig
bostadspolitik bidrar till att socialtjänsten i dag ägnar stora resurser
åt att lösa bostadsproblem på individnivå.
Framtidens socialtjänst har enligt sina direktiv att analysera
socialtjänstens roll och ansvar för frågor som kommunen normalt
inte kan råda över, exempelvis bostadsfrågor. Med det arbetssätt
och den lagstiftning som denna utredning föreslår skulle socialtjänsten kunna få en mycket betydande roll i att beskriva bostadsbristen och att prioritera bland insatser för att åtgärda den, i samarbete med andra kommunala förvaltningar och med stöd från
region och stat.
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Kommunutredningen

Kommunutredningen har i uppdrag att mot bakgrund av de utmaningar kommunerna står inför till följd av den demografiska
utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
I delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77, föreslog utredningen att det i kommunallagen
införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Regeln innebär att
en kommun eller ett landsting3 får träffa avtal om att dess uppgifter
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat
landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting
utföra uppgifter åt en annan kommun eller landsting utan hinder av
lokaliseringsprincipen. Regeringen har i prop. 2017/18:151 föreslagit
riksdagen att utredningens förslag bör genomföras.
Kommunutredningens utgångspunkt att kommunerna har mycket
olika förutsättningar att fullgöra sina uppgifter har påverkat förslagens utformning i denna utredning. Att lyfta analysuppgifter till
regional nivå enligt vad som föreslås här är ett sätt att utjämna sådana
olikheter.
Att regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att avtal kan
slutas mellan kommuner och regioner utan begränsningar av lokaliseringsprincipen ger en god grund för de avtal som föreslås i detta
betänkande. Regeringens klarläggande i propositionen av sådana
avtals civilrättsliga status i relation till offentligrättsliga åligganden
ger också stöd åt de förslag som lämnas här. Kommunutredningen
anger i sitt betänkande att man överväger att återkomma till frågan
om kommunernas möjligheter att sluta avtal även med staten och
andra aktörer för att därigenom stärka den kommunala kapaciteten.
6.8.5

Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering

Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering lämnade i
december 2017 betänkandet Lån och garantier för fler bostäder,
SOU 2017:108. I betänkande föreslås förutom förändringar i nuvarande statliga kreditgarantier för lån till bostadsbyggande vissa nya
3

Dvs. en region i detta betänkande.
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stödformer. Det rör sig bl.a. om hyresförlustgarantier och startbidrag till byggemenskaper. Båda stödformerna föreslås administreras av Boverket.
I relation till förslagen i denna utredning går det att notera att
stödformer som inte bygger på garantier till andra långivare, t.ex.
hyresförlustgarantier, till formen är ägnade att användas som stöd
där kommunen och staten delar på kostnader och risker. En lokalt
beslutad utformning gör det möjligt att värdera vilken grad av
statsstöd som i ett enskilt fall kan motiveras med hänsyn till vilka
hushåll som drar nytta av stödet. En avtalsreglering mellan länsstyrelsen och kommunen gör det möjligt att ge bostadsbyggande
företag och hushåll samma stöd i hela landet, trots att kommunernas förmåga att bära risk är väsentligt olika.
6.8.6

Näringsdepartementets utredningar i övrigt

Näringsdepartementet har de senaste åren tillsatt flera utredningar
som alla haft, eller har, uppgifter med inriktning på att underlätta
för och därmed öka bostadsbyggandet. Det rör sig bl.a. om Utredningen bostadsbyggande på statens fastigheter, N2017:03, Byggrättsutredningen, N2017:06, och Utredningen samordning för bostadsbyggande, N2017:08. Ingen av utredningarna har lämnat eller
förväntas lämna förslag som påverkar bedömningar och förslag i
denna utredning.
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Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

7.1

Ikraftträdande

Förslag: Den nya lagen ska träda ikraft den 1 januari 2020.
Det avgörande skälet till att ikraftträdandetidpunkten inte bör läggas tidigare än den 1 januari 2020 är att förslag om finansiering av
regionernas uppdrag i den nya lagen i praktiken inte kan föreläggas
riksdagen förrän i budgetpropositionen för 2020.
Möjligheterna för de offentliga parter som regleras i lagen – Boverket, regionerna, länsstyrelserna samt kommunerna – att förbereda
sig inför ikraftträdandet är tämligen goda. Så kan till exempel
Boverket jämlikt 3 § 6 förordningen (2012:546) med instruktion för
Boverket aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på
bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå.
Vidare torde många kommuner redan i dag ha kunskaper om vilka
hushåll som har svårt att utan stöd klara av att lösa sina bostadsbehov. Länsstyrelserna har redan i dag en roll som innebär att de
bland annat ska ge råd, information och underlag till kommunerna
för deras planering av bostadsförsörjningen. Inom ramen för de s.k.
§ 37-medlen1 har dessutom länsstyrelserna åtminstone haft möjlighet
att skaffa sig erfarenheter av att hantera frågor om ersättningar till
kommuner för insatser som bl.a. avsett bostäder.
Den helt nya rollen i sammanhanget har regionerna. Det förutsätts också en finansiering från staten för denna roll. Det borde
1

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Enligt
37 § får länsstyrelserna, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser som syftar till att främja mottagandet av nyanlända invandrare.
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emellertid ligga i regionernas intresse att bygga upp en kompentens
inför 2020 – även om finansieringen får lösas temporärt.
Parallellt med denna utredning pågår Översiktsplaneutredningen, N2017:02, som bl.a. har till uppgift att utreda och lämna förslag
på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering m.m. Utredaren ska senast den 15 maj 2018
redovisa sitt uppdrag i denna del. Ikraftträdandet av den lagändring
i 3 kap. PBL som här föreslagits samt eventuella övergångsbestämmelser bör samordnas i tiden med förslag till ändringar i samma
kapitel från Översiktsplaneutredningen.

7.2

Övergångsbestämmelser

Bedömning: Övergångsbestämmelse behövs i förordningarna
(2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande, (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och (2018:111)
om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad.
När den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2020 upphör lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL)
att gälla.
Det finns fem författningar som hänvisar till BFL. Det är
12 kap. JB (hyreslagen), förordningen (2011:1160) om regionala
bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för
ökat bostadsbyggande, förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete samt förordningen (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad.
Enligt 3 § förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande ställs bl.a. som krav för bidrag att
kommunen vid tidpunkten för ansökan under föregående eller
innevarande mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt BFL. På liknande sätt ska, enligt 12 § andra stycket 1
förordningen (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag
bostadsmarknad, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning
fogas till en ansökan om statsbidrag. Enligt 11 § första stycket förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska bl.a. kommunala
riktlinjer för bostadsförsörjning särskilt beaktas när den regionala
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utvecklingsstrategin tas fram. Dessa förordningar ändras så att det i
stället refereras till kommunfullmäktiges ställningstagande enligt
4 § tredje stycket i den nya lagen. Utredningen bedömer att äldre
riktlinjer enligt 1 § BFL behöver äga giltighet även efter lagens
ikraftträdande till dess att ett ställningstagande från kommunfullmäktige enligt 4 § tredje stycket finns att tillgå. Det behövs därför
övergångsbestämmelser som möjliggör detta.
Vad gäller hyreslagens stadgande så ändras endast hänvisningen i
12 kap. 65 a §. Eftersom bestämmelserna om köavgift förs in i den
nya bostadsförsörjningslagen utan ändringar saknas behov av särskild övergångsbestämmelse.
Förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar upphävs den
1 januari 2020. Utredningen bedömer att det saknas behov av övergångsbestämmelse.
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8.1

Förslaget till bostadsförsörjningslag (2019:000)

1§
Denna lag innehåller bestämmelser som avser att skapa förutsättningar
för att trygga invånarnas rätt till bostad.
Portalparagrafen knyter an till ett av de grundläggande målen för
den offentliga verksamheten enligt stadgandet i 1 kap. 2 § andra
stycket regeringsformen,1 nämligen att det allmänna särskilt ska
trygga rätten till bl.a. bostad. Stadgandet i regeringsformen är ett
målsättningsstadgande och är inte juridiskt bindande.2 Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2.
2§
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska
1. fortlöpande bedöma hur det utbud av bostäder som motsvarar invånarnas behov utvecklas, och
2. fortlöpande bedöma hur det faktiska utbudet av bostäder utvecklas.
Om det bedömda utbud som motsvarar invånarnas behov avviker
från det bedömda faktiska utbudet av bostäder så motiverar det insatser från det allmänna.

1
2

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.
Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) 2 §, Lexino 2015-07-01.
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Bedömningarna i första stycket ska göras var för sig och pågå fortlöpande. Resultaten av dem ska dock vara jämförbara i den
meningen att det i vart fall ska gå att räkna fram en skillnad. Någon
periodicitet anges inte för att ta fram de två jämförbara bedömningarna men de bör redovisas årligen om inte särskilda omständigheter talar för annat.
Av paragrafens andra stycke framgår att om det bedömda behovet inte motsvaras av ett bedömt faktiskt utbud ska det allmänna
vara berett att göra insatser för att åtgärda denna skillnad. Avvikelsen mellan bedömningarna utgör därmed ett mått på det offentliga
åtagandet gentemot invånarna.
Avvikelserna kan bestå i allt ifrån att det finns för få bostäder i
förhållande till antalet hushåll till att de bostäder som finns olika
skäl är olämpliga i förhållande till invånarnas behov eller ekonomi.
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.4.
3§
Regionen ska utifrån de bedömningar som gjorts i 2 § fortlöpande
analysera hur behov och utbud utvecklas i länet och vilket behov av
insatser från det allmänna som utvecklingen motiverar.
I paragrafen kommer regionernas roll till uttryck i lagen. Rollen är
ny för dem och innebär att de ska kunna prestera en sammanhållen
analys av hur bostadsbehoven i relation till bostadsutbudet utvecklas i respektive län. Utgångspunkten för regionernas analys är de
bedömningar som gjorts i enlighet med 2 §. Arbetet med att göra
analysen förutsätts pågå fortlöpande. Till grund för analysen bör
även underlag från länets kommuner och länsstyrelse läggas eftersom det får antas att kvaliteten på analysen därigenom ökar. Det
finns dock inget krav på att underlag från kommuner och länsstyrelse ska ha kommit regionen till del för att analysen ska kunna
göras. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.6.
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4§
Kommunen ska fortlöpande
1. bedöma behovet av tillskott av bostäder i kommunen,
2. bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov samt genomföra
insatser för att möta dessa behov, och
3. följa upp genomförda insatser.
Bedömningar och insatser i första stycket ska genomföras med beaktande av den regionala analysen enligt 3 §.
Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod ta ställning till
gjorda bedömningar och uppföljningar.
I paragrafen regleras kommunernas roll. Enligt punkten 1 så ska
kommunen bedöma i vilken mån det finns ett behov av tillskott på
bostäder och hur stort – i kvantifierbara termer – det behovet i
sådant fall är. Ett tillskott av bostäder kan tillkomma genom nybyggnad. Ett tillskott kan också tillkomma på andra sätt, t.ex.
genom att befintliga lägenheter som inte används renoveras och tas
i bruk eller genom att fritidshus tas i bruk för permanent boende.
Övervägandena finns i avsnitt 4.1.4 i utredningens delbetänkande
SOU 2017:73 samt i avsnitt 5.3.7.
Enligt punkten 2 ska kommunerna bedöma hur många och vilken typ av hushåll som inte utan stöd kommer att lösa sina bostadsbehov. Kommunerna ska inte – som hittills varit vanligt – utgå
från ett antal fördefinierade grupper. Utifrån bedömningen av vilka
dessa hushåll är, ska kommunerna bedöma vilka insatser som krävs
för att möta deras bostadsbehov. Kommunerna ska också genomföra sådana insatser.
Enligt punkten 3 ska kommunerna följa upp genomförda insatser. Så långt möjligt bör kommunerna då göra sig en bild av hur
pass effektivt ett val av vissa insatser visat sig vara. Syftet är att
kunna dela med sig av erfarenheter till regionen och andra kommuner, åtminstone vid de dialogmöten som genomförs enligt 6 §.
Arbetet med att göra bedömningar, insatser och uppföljningar förutsätts pågå fortlöpande.
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I andra stycket stadgas att vid de bedömningar och insatser som
kommunerna gör enligt första stycket ska de beakta den analys
som respektive region gör enligt 3 §.
Stadgandet i tredje stycket avser att säkerställa att kommunen i
sin helhet rätt värderar frågan om bostadsförsörjningen genom att
den förankras i kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.7.
5§
Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd och information till
stöd för att lösa deras uppgifter enligt 4 §.
Länsstyrelsen ska, inom ramen för tilldelade resurser, sträva efter
att sluta avtal med kommunerna och regionen om genomförande av
insatser som kräver kommunal medverkan.
Avtal enligt andra stycket kan också omfatta andra parter.
I paragrafens regleras länsstyrelsernas roll. Enligt första stycket ska
länsstyrelserna, på motsvarande sätt som i den upphävda lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ge kommunerna råd och information vid hanteringen av de uppgifter som
läggs på dem enligt denna lag.
I andra stycket beskrivs länsstyrelsernas nya roll som avtalsslutande part. De insatser som avtalen ska avse är sådana som en
kommun identifierat som en lösning enligt 4 § första stycket 2. Att
länsstyrelserna ska sträva efter att sluta avtal innebär ett krav på
aktivitet för att tilldelade resurser ska komma till användning.
Länsstyrelserna förutsätts prioritera de insatser som antas ge bäst
effekt i relation till den totala användningen av offentliga medel.
I ett avtal som sluts mellan länsstyrelse och en eller flera kommuner kan även regionen ingå som part i en – typiskt sett – samordnande roll. I den mån avtalen förutsätter ekonomisk medverkan
från staten begränsas länsstyrelserna roll av om det finns tillgängliga medel.
I syfte att ge stor flexibilitet till avtalslösningarna enligt första
stycket ges det i tredje stycket möjlighet för länsstyrelsen att, då
man ingår avtal med kommuner eller regioner, även låta andra parter omfattas av avtalet. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.8.
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6§
Regionen ska en gång per år genomföra ett dialogmöte med länsstyrelsen och länets kommuner som deltagare. Vid mötet ska följande
punkter behandlas
1. regionens analys av behov och utbud av bostäder och behovet av
insatser från det allmänna,
2. respektive kommuns bedömningar och insatser, och
3. länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att stödja
kommunala insatser.
Dialogmötet ska genomföras senast vid den tidpunkt som regeringen
bestämmer.
Paragrafen reglerar en lägstanivå för hur samarbetet mellan de i de
föregående 3–5 §§ offentliga organen i ett och samma län ska ordnas. Regionerna har ansvaret för att det en gång per år arrangeras
ett dialogmöte där länets samtliga kommuner och länsstyrelsen förväntas delta. Den obligatoriska delen av mötet framgår av punkterna 1–3 i första stycket men det hindrar givetvis inte att fler frågor
tas upp.
Enligt andra stycket åligger det regeringen att bestämma vid vilken
tidpunkt som dialogmötet ska hållas varje år. Syftet med bestämmelsen är att det fastställs en tidpunkt då länsstyrelserna har kunskap om de ekonomiska förutsättningarna för att kunna bidra vid
mötena. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.9.
7§
Kommuner och regioner ska lämna regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer uppgifter om sina analyser, bedömningar och
insatser enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om kommunernas skyldighet att lämna de uppgifter som
behövs för att bedömningarna i 2 § ska kunna göras.
I paragrafen regleras uppgiftslämnande från kommuner och regioner gentemot regeringen eller den myndighet som regeringen be227
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stämmer. Behovet av lagreglering grundar sig på regeringsformens
krav på att uppgifter som läggs på kommuner måste ha lagstöd.
De materiella övervägandena finns i avsnitt 5.3.10.
8–9 §§
De avslutande paragraferna är identiska med 7–8 §§ i den upphävda
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.1.
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder den nya lagen i kraft den
1 januari 2020. Skälen för ikraftträdandedatumet har behandlats i
avsnitt 7.1.

8.2

Förslaget till lag om ändring i planoch bygglag (2010:900)

3 kap.
5§
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen,
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5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Vid redovisningen av första stycket 5 ska det behov av tillskott av
bostäder som framgår av kommunens bedömningar enligt 4 § första
stycket 1 bostadsförsörjningslagen (2019:000) komma till uttryck.
Paragrafen har ändrats. Ett andra stycke har lagts till. Ändringen
innebär att behovet av tillskott av bostäder enligt 4 § första
stycket 1 bostadsförsörjningslagen (2019:000) ska komma till uttryck i översiktsplanen.
När 5 p. i bestämmelsen infördes anförde regeringen att det kan
synas självklart att de behov av nya bostäder som identifieras av
kommunerna kommunernas riktlinjer kommer till tydligt uttryck i
översiktsplanen, men att ambitionsnivån när det gäller samordningen mellan arbetet med bostadsförsörjning och översiktsplaneringen varierar. För att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet behandlas i översiktsplanen ansåg regeringen att det behövdes uttryckliga regler som ställer krav på att kommunens bedömningar av
det framtida behovet av bostäder ska redovisas i översiktsplanen
(prop. 2013/14:59). Ändringen i paragrafen är avsedd att vara en
kodifiering av vad som uttrycktes vid den ovan behandlade lagändringen och innebär att det nära sambandet mellan kommunens
bedömningar i den nya lagen och översiktsplanen uttrycks tydligare. Ändringen har behandlats närmare i avsnitt 4.1.5 i utredningens delbetänkande SOU 2017:73 samt i avsnitt 5.3.7.
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagändringen i kraft den
1 januari 2020. För det fall bedömningen görs att ikraftträdandet bör
samordnas med Översiktsplaneutredningens, N 2017:02, förslag bör
lämpligt datum för ikraftträdande och övergångsbestämmelser föreslås riksdagen. Övervägandet finns i avsnitt 7.1.
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Särskilt yttrande av experten Jörgen Mark-Nielsen
Utredningen har sammanfattningsvis haft i uppgift att kartlägga
vad kommunerna gör för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, att analysera om det finns behov av vägledning eller
kompletterande kommunala verktyg och att vid behov föreslå förändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen har dock valt att gå längre än så och föreslår att lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska upphöra att gälla och
ersättas med en ny bostadsförsörjningslag.
Tydligt kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen
Den nu gällande lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar infördes 2001 och tillkom eftersom det rådde osäkerhet i
många kommuner om vilket ansvar kommunerna egentligen har för
bostadsförsörjningen. Avsikten var att tydliggöra det kommunala
ansvaret.
Utredningens förslag till en ny bostadsförsörjningslag bygger på
att ansvaret delas upp på kommunerna, regionerna och staten. Det
innebär enligt min mening en uppenbar risk för att det blir otydligt
var ansvaret egentligen ligger och var det kan utkrävas.
Jag anser att det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen
bör framgå tydligt i lagstiftningen. Staten ska inte ta över delar av
ansvaret utan i stället skapa goda förutsättningar för kommunerna
att kunna ta ansvar, i vilket bland annat ingår att Boverket och
länsstyrelserna stöttar kommunerna med analyser, bedömningar
och uppföljning. Det är kommunerna som med sin stora kännedom
om lokala förhållanden och lokal bostadsmarknad samt närhet till
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invånarna har de bästa förutsättningarna att ta ansvar för bostadsförsörjningen.
Utredningens förslag om att länsstyrelserna ska sträva efter att
sluta avtal med kommuner om att bidra ekonomiskt till kommunala insatser innebär en maktförskjutning från kommunerna till
staten. Det blir särskilt påtagligt när man väljer en avtalsmodell i
stället för en modell med medelsfördelning efter ansökan. Utredningen pekar själv på att avtalsmodellen innehåller risker. Motiveringen till att den ändå bör införas är att den skapar ”incitament för
kommunerna i länet att förbereda sig noggrant, för att bli intressanta som samtalspartners” med länsstyrelserna. Detta uttalande
framstår som en något märklig syn på relationen mellan stat och
kommun.
I utredningens delbetänkande En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet föreslogs att Boverket får i uppdrag att årligen beräkna
behovet av tillskott av bostäder på tio års sikt och presentera resultaten på nationell nivå och på länsnivå samt göra resultatet och
gjorda antaganden tillgängliga för regioner och länsstyrelser. Det är
fortfarande ett bra förslag som kan förfinas till att omfatta inte bara
det totala antalet bostäder, utan också spegla bostadsbehovet hos
grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Ett sådant uppdrag bör kunna föras in i förordningen med instruktion till Boverket,
där det även bör framgå att beräkningarna ska kompletteras med en
känslighetsanalys.
Ett generellt eller selektivt bostadsförsörjningsansvar
Enligt gällande lag ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Det är mycket tydligt att
kommunens ansvar gäller alla i kommunen, vilket kräver ett helhetsperspektiv på bostadsförsörjningen i den kommunala planeringen. I utredningens förslag försvinner denna grundbult helt och
ersätts med en allmänt hållen hänvisning till ett så kallat målsättningsstadgande i regeringsformen.
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Detta är ingen liten förändring. Det kommunala ansvaret förskjuts från att skapa ”förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder” till att fokusera på insatser för ”hushåll som inte
utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov”. Förändringen får flera konsekvenser som jag pekar på nedan.
En grundläggande tanke som genomsyrar utredningens förslag
är att marknaden i sig förväntas ordna bostäder till det stora flertalet hushåll – och att den också faktiskt gör det, men att det finns
grupper som måste ha samhällets stöd för att få en bostad. Det
framhålls också att ”Den nya lagen bygger på detta synsätt och är i
allt väsentligt inriktad på de hushåll vars bostadsbehov inte tillfredsställs på bostadsmarknaden.” Uppfattningen att så många
hushålls bostadsbehov som möjligt ska lösas på den ordinarie bostadsmarknaden är lätt att instämma i, men de slutsatser som utredningen drar kan ifrågasättas.
I praktiken förhåller det sig så att ju bättre den generella bostadspolitiken och därmed marknaden fungerar, desto mindre är
behovet av selektiva åtgärder riktade mot inkomstsvaga hushåll. De
mest effektiva åtgärderna som gynnar dessa hushåll är därför sådana åtgärder som förbättrar den generella bostadspolitikens funktionssätt.
Med den målgrupp som utredningen definierat – ”hushåll vars
ekonomi mer eller mindre temporärt inte är tillräckligt stark för att
de inom rimlig tid ska kunna efterfråga en bostad som motsvarar
deras behov” – handlar det således om att öka hushållens förmåga
att efterfråga lämpliga bostäder.
Inom ramen för den generella bostadspolitiken skulle en viktig
åtgärd för att uppnå detta vara att undanröja den skattemässiga
snedvridningen mellan upplåtelseformerna och skapa balanserade
ekonomiska villkor, till exempel genom införande av en låg moms
på hyran.
Detta är dock inte tillräckligt utan det behövs också selektiva åtgärder som till exempel en förändring av bostadsbidragen både vad
gäller nivåer och funktionssätt. Med höjda bostadsbidrag får fler
inkomstsvaga hushåll möjlighet att efterfråga lämpliga bostäder som
de själva väljer. Bostadsbidraget måste dock utformas så att det inte
försvagar hushållens intresse av att öka sina arbetsinkomster eller bidrar till att driva upp byggkostnaderna och därmed hyran.
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Utredningens förslag att snäva in bostadsförsörjningsansvaret
till att i praktiken handla om boende för inkomstsvaga hushåll gör
att ansvaret blir alltför begränsat. Även om bostadsbehovet så långt
det är möjligt bör tillgodoses av en fungerande marknad handlar
bostadsförsörjningen om ett samhällsbyggande. Det moderna samhället är komplext och innehåller många delar som måste fungera
tillsammans. Det behövs ﬂera upplåtelseformer och olika slags bostäder med varierande standard i samma stadsdel, bostadsområde
och kvarter. Detta främjar integration och ökar möjligheterna för
människor med olika bakgrund och inkomster att mötas. Sammantaget krävs det ett helhetsperspektiv i den kommunala planeringen
som inkluderar alla i kommunen, inom vilket de inkomstsvaga
hushållens ställning givetvis ska uppmärksammas särskilt.
Insnävningen av bostadsförsörjningsansvaret leder också bort
från ett ansvar för boendemiljön. I propositionen om den nu gällande lagen skrev regeringen: ”Syftet med bostadsförsörjningsplaneringen är att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att
leva i goda bostäder. I begreppet en god bostad innefattas inte bara
själva bostaden utan också boendemiljön. Bostadsområdena är av
grundläggande betydelse för de enskildas möjlighet till stimulans
och personlig utveckling. Boendemiljön måste kunna främja en god
uppväxt för barn och ungdom.” (Prop. 2000/01:26 s. 15–16) Det är
viktigt att ansvaret för bostadsförsörjningen omfattar boendet som
helhet och inte begränsas till den fysiska bostaden.
En mer aktiv roll för kommunerna
Utredningens förslag innebär vidare att kommunernas roll förändras
från att ”skapa förutsättningar” och ”främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs” till att
”genomföra insatser” för ”hushåll som inte utan samhällets stöd
kommer att lösa sina bostadsbehov”. Det framstår som en mer aktiv
roll jämfört med i dag. Men vilka dessa insatser skulle vara utvecklas
inte i betänkandet; det ges endast några illustrativa exempel, vilkas
effekt kan ifrågasättas. Tanken är att kommunerna ska ha relativt fria
händer och ges möjlighet att förhandla med länsstyrelserna om statlig medfinansiering till insatser för dessa hushåll.
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I detta ligger en uppenbar risk för en ovälkommen utveckling
mot särskilda bostäder för låginkomsttagare, ofta kallat ”social
housing”, med negativa konsekvenser både för samhället och för
enskilda individer. Utredningen pekar själv på risker för utpekande
och en förstärkning av skillnader mellan vi och dom. Men samtidigt
lyfter man fram exempel som går ut på att kommunen kan ”skaffa
sig rådighet över bostäder som upplåts till i förväg definierade
grupper, som inte nödvändigtvis behöver ha ett eget eller omedelbart behov av stöd”.
Det vore enligt min mening olyckligt om statliga medel skulle
användas för att subventionera särskilda socialbostäder, när det är
mer angeläget att sådana medel används för att höja nivån på bostadsbidragen, något som i stället ger inkomstsvaga hushåll bättre
möjligheter att efterfråga lämpliga bostäder som de själva väljer.
Det faktum att de bostadshus som byggs kommer att stå kvar
och användas av flera generationer boende innebär vidare att många
olika människor kommer att bo i husen och att situationen för
enskilda individer kommer att förändras. Utredningen pekar själv
på att det handlar om hushåll ”vars ekonomi mer eller mindre temporärt inte är tillräckligt stark”. Att bygga särskilda socialbostäder
är därför en dålig resursallokering; de bostäder som byggs måste
hålla över tid genom god tillgänglighet, generell användbarhet och
flexibilitet.
Allmännyttans roll
Nästan alla kommuner har ett eget allmännyttigt bostadsföretag. Av
utredningens kartläggning av kommunerna framgår att de ofta betraktar dessa företag som ett av de viktigaste verktygen för den kommunala bostadspolitiken och för att tillgodose bostadsbehovet hos
grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Allmännyttans
grundidé är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det övergripande syftet med ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag är att
främja bostadsförsörjningen i kommunen. I uppdraget ingår att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med
särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på
bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster.
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Om kommunens ansvar för bostadsförsörjningen reduceras till
att endast handla om åtgärder som är avsedda att tillgodose bostadsbehovet hos grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden, upphör allmännyttan att vara kommunens kanske främsta
verktyg och behovet av det egna bostadsföretaget kan ifrågasättas.
Men utan ett allmännyttigt bostadsföretag mister kommunen en
lokal samhällsbyggare som erbjuder bostäder till alla för en rimlig
kostnad och som verkar för integration och social sammanhållning.
Samtidigt förlorar kommunen möjligheten att agera på den lokala
bostadsmarknaden för att stärka kommunens utveckling och tillväxt.
Kvantifiering av bostadsbristen
Utredningens förslag bygger i korthet på att Boverket ska kvantifiera bostadsbristen på nationell och länsnivå, definierad som skillnaden emellan ett bostadsutbud som motsvarar behoven och det
faktiska utbudet av bostäder. Boverket ska även redovisa den totala
bostadsbristen i varje län i ekonomiska termer. Kommunerna ska
sedan utifrån detta underlag och med stöd av regionen och länsstyrelsen bedöma behovet av bostadstillskott i kommunen liksom
antalet hushåll och typer av hushåll som behöver samhällets stöd
för att deras behov ska tillgodoses. Sedan förutsätts kommunerna
anslå vissa egna medel för detta och förhandla med länsstyrelsen
för att få ta del av statliga medel till insatsen i konkurrens med
andra kommuner.
Att bedöma storleken på nyproduktionsbehovet över en längre
tid har visat sig vara en ganska svår uppgift. Att kvantifiera bostadsbristen och även redovisa den i ekonomiska termer är om möjligt
en ännu svårare uppgift och utredningen pekar också på problem
vid användning av registerdata och behov av täta uppföljningar. Det
är bra att Boverket gör dessa bedömningar, men de måste trots allt
behandlas som approximativa och föränderliga och det är tveksamt
om de kan användas som underlag till den statliga budgetprocessen
som tanken är i utredningens förslag.
Mot den bakgrunden framstår utredningens förslag om att länsstyrelserna ska sträva efter att sluta avtal med kommunerna om insatser för hushåll som behöver samhällets stöd för att lösa sina bo-
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stadsbehov som bristfälligt underbyggt. Eftersom utredningen inte
lämnar några förslag till insatser redovisas inte heller några kostnader
eller finansieringsförslag.
Statligt stöd till bostadssektorn
Jag invänder inte mot bedömningen att det behövs ett statligt stöd
till bostadssektorn, men det framstår som bakvänt att börja med att
besluta om de tekniska reglerna avseende stödet för att senare – i
statsbudgeten för år 2020 – bestämma om stöd över huvud taget
ska utgå och i så fall vad som ska stödjas, villkor för stödet samt
omfattningen av stöd. Det är helt enkelt inte meningsfullt och i
värsta fall skadligt.
Den ”tvåstegsraket” som utredningen föreslår leder till en situation av osäkerhet om vilket statligt stöd som kommer att finnas
framöver och enligt vilka villkor det kommer att fördelas. Eftersom
det ligger i sakens natur att villkoren kan komma att bli mer fördelaktiga än i dag och investeringskalkylen därmed bättre, kan fastighetsägare välja att avvakta med att dra igång nyproduktion. Därmed
uppstår en ”politisk risk” som kan leda till att nyproduktionen av
bostäder minskar åtminstone momentant.
En mer naturlig process borde vara att ett politiskt beslut i riksdagen om stödets inriktning fattas innan eller åtminstone i samband med att regelverket utformas. För frågan om vad som ska
stödjas och hur är väsentlig. Jag har ovan pekat på behovet av
balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna och behovet av en höjning av bostadsbidraget. Det pågår också en diskussion om det är utbudssidan eller efterfrågesidan som bör stödjas; exempelvis finns olika uppfattningar om det nuvarande investeringsstödets ändamålsenlighet. Ett framtida politiskt beslut om
stöd till grupper med svag ställning på bostadsmarknaden och om
åtgärder som förbättrar bostadsmarknaden generellt behöver fattas
med en bred majoritet för att bli långsiktigt hållbart.
Utredningen föreslår vidare att den nya bostadsförsörjningslagen tillförs en paragraf om regional samordning. I den sägs att
regionerna en gång per år ska genomföra ett fysiskt möte med
länsstyrelsen och länets kommuner kring vissa specificerade
punkter och att regeringen bestämmer senaste tidpunkt då mötet
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ska genomföras. Det är självklart bra med regional samordning,
men en alltför detaljerad lagreglering av ett mötes genomförande
framstår som väl byråkratiskt i negativ bemärkelse. Regionerna bör
själva, gärna i samråd med länsstyrelsen och kommunerna, bestämma på vilket sätt och i vilka former de vill genomföra den regionala
samordningen.
Slutsatser
Sammanfattningsvis har jag svårt att tro att förslaget skulle fungera
i praktiken, i vart fall i så motto att det inom rimlig tid skulle leda
till att efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.
Det bygger på en närmast ”planekonomisk” modell där staten utifrån politiskt beslutade kriterier räknar ut hur stort behovet är och
vad som behöver produceras samt anslår medel till att detta. Sedan
får kommunerna tävla om att få ta del av dessa medel och förutsätts
samtidigt tillskjuta egna medel. Det är svårt att se hur en sådan
modell skulle kunna fungera i ett konjunkturkänsligt och föränderligt samhälle där behoven kan skifta snabbt.
Risken är också stor att modellen premierar snabba och kortsiktiga lösningar inom en sektor som verkligen behöver genomtänkta
och långsiktiga lösningar. En annan risk med insnävningen av bostadsförsörjningsansvaret är att kraften läggs på att utveckla små
”goda” särlösningar i stället för att möta grundläggande utmaningar
som att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad som så
långt det bara är möjligt rymmer lösningar också för grupper som
i dag har en svag ställning på denna marknad.
Mot bakgrund av det ovan anförda kan jag inte ställa mig bakom
förslaget till ny bostadförsörjningslag. Jag anser att ett bättre alternativ är att behålla den nuvarande lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och att utveckla den genom förbättringar och
kompletteringar. Exempelvis bör lagens andra paragraf kompletteras
med krav på att riktlinjerna ska innehålla uppgifter om vad kommunen avser att göra för att tillgodose bostadsbehov hos grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden samt hur man tagit del av
underlag från Boverket och regionen. Vidare kan en särskild paragraf
föras in som tydliggör regionernas roll samt behovet av regional
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samordning, utan att i detalj reglera formerna för denna. I den mån
det finns detaljer som behöver regleras bör det ske i relevanta förordningar.

239

Särskilda yttranden

SOU 2018:35

Särskilt yttrande av experten Jan-Ove Östbrink
Ansvaret inom det bostadspolitiska området är tredelat, där staten
har den viktiga rollen att formulera nationella mål och tillhandahålla finansiella och legala ramar som gör det möjligt att nå dessa
mål för kommuner och byggbransch/fastighetsägare som bygger
och förvaltar bostäder. Utifrån sina direktiv har utredningen lämnat förslag som i någon mån kan bidra till att underlätta kommunernas arbete. Utredningen har dock varit begränsad i sitt uppdrag
till att belysa hur en av parterna, kommunerna, förmår att planera
och vidta adekvata insatser riktade till hushåll med en svag ställning
på bostadsmarknaden och hur detta arbete ytterligare skulle kunna
underlättas. Detta är olyckligt då behovet av en nationell social
bostadspolitik är stort och där en utredning med ett vidare mandat
hade kunnat bidra med underlag för en bred politisk överenskommelse.
En samlad översyn behövs av finansierings- och skattesystemet
som leder fram till långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar.
Härutöver behövs åtgärder som stärker efterfrågan från resurssvaga
hushåll och som ökar det samlade utbudet av bostäder.
För att öka rörligheten på bostadsmarknaden och för att underlätta för äldre att lämna en billigare men mindre lämpad bostad och
flytta till en bostad som det går att åldras i, så utgör en förändring
av reavinstbeskattningen och stämpelskatten den viktigaste åtgärden.
Genom att, enligt norsk modell, underlätta för unga vuxna och
nyanlända att etablera sig på den ägda bostadsmarknaden så kan
också trycket på den hyrda marknaden minskas. Som en dellösning
på längre sikt bör också ett statligt subventionerat bosparande tillskapas som kan användas för ”egenfinansiering” av en hyrd bostad
(kooperativ hyresrätt eller motsvarande) eller en ägd första bostad.
För att stärka svaga hushålls förmåga att efterfråga bostäder är
det angeläget att bostadsbidragssystemet ses över i syfte att forma
ett system som med bättre precision riktas till just de hushåll som
har störst behov av stödet för att kunna efterfråga en lämplig bostad men som inte bidrar till att hushåll fastnar i långvarigt bidragsberoende. En kraftig höjning av det kommunala bostadstillägget
för äldre är likaså angeläget så att äldrehushåll med låga inkomster
kan efterfråga lämpliga bostäder att åldras i. Bostadstillägget bör
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även omfatta personer i åldern 18–64 år med nedsatt psykisk eller
fysisk funktionsförmåga.
Frågan om hur utsatta grupper lättare ska kunna etablera sig på
bostadsmarknaden och tillgodose sina bostadsbehov är en del i en
större problematik som omfattar en rad frågor såsom allmän bostadsbrist, bostadsmarknadens funktionssätt, markanvändningspolitik, invandring och arbetslöshet. Förslag på åtgärder som kan
underlätta kommunernas svåra arbete att möta efterfrågan och
behov hos hushåll som marknaden inte förmår att möta kan inte
lämnas utan en helhetssyn som involverar flera politikområden och
en långsiktigt hållbar inriktning på bostadspolitiken.
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Kommunal planering för bostäder
Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017
Sammanfattning
En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala
företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan- och bygglagen som
tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i
översiktsplanen. Syftet är att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna
tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.
Utredaren ska bl.a.
• med arbetsförutsättningen att Boverket kommer att få i uppdrag
att årligen bedöma bostadsbyggnadsbehovet för respektive FAregion föreslå hur de bedömda bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommuner vid ett första tillfälle,
• föreslå hur kommande revideringar av Boverkets bedömningar ska
hanteras, och
• föreslå de lagändringar i berörda delar av lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar och plan- och bygglagen som bedöms
lämpliga.
Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.
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Bakgrund
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 sin avsikt att
presentera förslag om krav på kommunal planering för bostadsbyggande. Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid
inte har hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. Boverket har
beräknat ett kvantitativt behov av bostadsbyggande på 710 000 bostäder under perioden 2016–2025, varav 75 procent i de tre storstadsregionerna, om utbudet av bostäder i förhållande till befolkningen
ska kunna återgå till läget 2011.
Regeringen gav den 4 maj 2016 Boverket i uppdrag att lämna förslag till hur framtagandet av återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. Boverket inkom den 23 december 2016 med rapporten En metod
för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, där verket föreslår att bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska göras årligen med prognoshorisonten tio år för var och en av landets 60 funktionella analysregioner (FA-regioner). Bedömningarna ska enligt förslaget göras av
Boverket och regleras i myndighetens instruktion. Förslaget har
remitterats och remisstiden löper till den 14 april 2017.
Kommunerna är enligt lag skyldiga att varje mandatperiod pröva
om kommunens översiktsplan respektive riktlinjer för bostadsförsörjningen är aktuella. Genom ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL, som trädde
i kraft den 1 januari 2014, skärptes kraven på innehållet i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska numera
bl.a. innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och de åtgärder
kommunen planerar att vidta för att nå dessa mål. Riktlinjerna ska
vidare ange hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom ytterligare lagändringar vid samma tid
kopplades kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen samman
med uppgiften som planmyndighet. Riktlinjerna ska således vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 plan- och
bygglagen (2010:900), förkortad PBL, där det framgår att kommunens planläggning – med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden – bl.a. ska främja bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
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Alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet
Befolkningen i Sverige ökar snabbt. Sedan år 2000 har antalet invånare ökat med mer än en miljon. Av detta utgörs ungefär tre fjärdedelar av nettoinvandring. Möjligheterna att prognostisera förändringar i flyttmönster över gränserna är begränsade. År 2000 bedömde
Statistiska centralbyrån att Sveriges befolkning år 2025 skulle uppgå
till ungefär 9,4 miljoner invånare, en siffra som passerades 2010. Enligt de senaste prognoserna kommer vi 2025 att vara ungefär
11,1 miljoner invånare.
När befolkningen ökar till följd av födelseöverskott ökar behovet
av bostäder med ett par decenniers fördröjning, och de nya invånarna
har ofta en given hemort. Nya invånare som invandrar behöver däremot bostäder omedelbart och det är inte på samma sätt självklart i
vilken kommun man kommer att bo.
Såväl bedömningar av bostadsbehovet som planläggning av mark
för att möjliggöra nya bostäder är i dag kommunala angelägenheter.
Kommunerna förutsätts fånga upp samhällsförändringar och anpassa
sina planer efter dem. Såväl förutsättningar som ambitioner att göra
detta varierar. Ett uttryck för detta är att en tredjedel av landets
översiktplaner vid utgången av 2015 hade antagits för mer än tio år
sedan och att mindre än hälften av kommunerna hade antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen vid samma tidpunkt.
Kommunernas varierande tillämpning av de regler som avser att
fånga upp befolkningsutvecklingen gör att regeringen ser ett behov av
att skapa en sammanhängande ordning där staten gör en bedömning
av behovet av nya bostäder i hela landet och kommunerna i sin
planering avsätter mark för bostadsbyggande som sammantaget motsvarar behovet.
Om Boverket efter remissbehandling får ett uppdrag i linje med
det förslag verket lämnat, kommer det att årligen för varje FA-region
finnas kvantitativa bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet på tio
års sikt. Regeringen vill genom utredarens arbete säkerställa att dessa
får ett genomslag i alla landets kommuner. Bedömningarna från
Boverket behöver i dialog med regionala och kommunala företrädare
fördelas på varje kommun, och det ska bli ännu tydligare än i dag att
bostadsbyggnadsbehovet i kommunen ska avspeglas i kommunens
översiktsplan.
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Uppdraget att föreslå hur det kommunala
bostadsbyggnadsbehovet ska kvantifieras
Utredaren ska i sitt arbete utgå från att Boverket kommer att göra
bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet baserat på det remitterade
förslaget med de modifieringar som föranleds av remissinstansernas
synpunkter. Dessa bedömningar behöver med hänsyn till regionala
och lokala förutsättningar fördelas på kommuner.
Inom delar av Sverige sker redan i dag ett samordnat arbete kring
bostadsförsörjningsfrågor på regional nivå. I hela landet ska länsstyrelser och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ges tillfälle att
yttra sig när kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Av riktlinjerna ska det framgå hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Det finns med andra
ord en regional dimension i dagens bostadsförsörjningsplanering.
Boverkets bedömningar kommer enligt verkets förslag att avse en
annan geografisk indelning än den administrativa indelningen i län.
Bedömningarna kommer också att presenteras med tidsintervall som
kommer att avvika från de processer som i dag pågår i olika delar av
landet. Utredaren ska genom dialog med kommuner och regionala
företrädare, utifrån förutsättningarna i olika delar av landet, finna
former för hur de bedömda bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på
kommunerna inom respektive FA-region.
Även om formerna för hur Boverkets behovsbedömning tas om
hand kan komma att variera i olika delar av landet, finns det ett värde
i att de behov som fördelas på respektive kommun har samma tidshorisont i hela landet. Om det under utredningsarbetet framstår som
lämpligt att generellt använda en annan tidshorisont än den som Boverket föreslår, och utredaren kan finna bred uppslutning bland
Sveriges kommuner kring detta, står det utredaren fritt att göra så.
Om utredaren bedömer att regeringens uppdrag till Boverket med
hänsyn till vad som framkommer under utredningen bör utformas
annorlunda än vad verket föreslår, ska utredaren uppmärksamma
regeringen på detta.
Boverkets årliga bedömningar kan förväntas innebära att bostadsbyggnadsbehovet i respektive FA-region justeras, såväl uppåt som
nedåt. Beroende på hur arbetet med att fördela behoven på kommuner initialt organiseras, kan kommande förändringar kräva större
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eller mindre arbetsinsatser. I de fall där fördelningen initialt sker med
stöd av indikatorer är det möjligt att låta dessa styra fördelningen
mellan kommunerna vid mindre revideringar eller under vissa tidsintervall.
Om utredaren inte genom dialog kan lösa uppgiften att fördela de
bedömda bostadsbyggnadsbehoven med bibehållen ansvarsfördelning mellan befintliga aktörer, får en modell där de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får detta uppdrag övervägas i hela eller delar
av landet.
Med hänsyn till att utredarens förslag antas innebära att arbetssättet kommer att variera över landet kan det vid varje tidpunkt vara
svårt att överblicka vilka bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet
på kommunal nivå som är aktuella. Det finns därför anledning att
överväga om resultatet av de föreslagna processerna bör dokumenteras och hållas tillgängliga på ett samlat sätt.
Utredaren ska därför
• med arbetsförutsättningen att Boverket kommer att få i uppdrag
att årligen bedöma bostadsbyggnadsbehovet för respektive FAregion föreslå hur de bedömda bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommunerna vid ett första tillfälle,
• föreslå hur kommande revideringar av Boverkets bedömningar
ska hanteras,
• bedöma om det förslag till regeringsuppdrag som Boverket lämnat
bör modifieras,
• föreslå hur de vid varje tillfälle aktuella bedömningarna av bostadsbyggnadsbehoven på kommunal nivå ska dokumenteras och hållas
tillgängliga, och
• lämna förslag där utgifter för statens medverkan ryms inom befintliga budgetramar.
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Uppdraget att säkerställa att det kommunala
bostadsbyggnadsbehovet kommer till uttryck i översiktsplanen
Om de förslag som utredaren lämnar enligt den första delen av
uppdraget genomförs, kommer varje kommun att få en kvantitativ
bedömning av bostadsbyggnadsbehovet att förhålla sig till. Detta
bedömda bostadsbyggnadsbehov har vissa likheter med sådana relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse
för bostadsförsörjningen, som kommunerna ska ta hänsyn till vid
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen (2 § första stycket
3 BFL). Kommunerna förutsätts grunda sina riktlinjer på en analys
av bl.a. den demografiska utvecklingen och efterfrågan på bostäder
(2 § andra stycket BFL). Den bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
i kommunen som genomförs med stöd av utredarens förslag bör komma till uttryck i den aktuella paragrafen.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 PBL (4 § BFL),
dvs. kravet att planläggning enligt PBL bl.a. ska främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Av 3 kap. 5 § 5 PBL framgår att det av kommunens översiktsplan i sin tur ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Det
kan i sammanhanget nämnas att några remissinstanser i samband
med lagstiftningsärendet framförde att det borde göras en mera direkt
koppling mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning och översiktsplanen (prop. 2012/13:178 s. 23). Regeringen har beslutat om direktiv till en utredare med uppgift att föreslå en mer utvecklad översiktplanering (dir. 2017:6). Av direktiven framgår sammanfattningsvis
att regeringen vill förstärka översiktplanens roll och tydliggöra hur
de statliga intressena bör tas om hand vid efterföljande beslut om
planer och bygglov. Det finns därför anledning att åter överväga om
kopplingen mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning och översiktsplanen bör stärkas ytterligare.
Det finns mot denna bakgrund behov av att överväga lagändringar
både i BFL och PBL för att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet
för en kommun, som det bestäms genom utredarens förslag, ska ligga
till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det
av kommunens översiktplan framgår hur kommunen avser att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet.
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Utredaren ska mot bakgrund av dessa överväganden föreslå de
lagändringar i berörda delar av BFL och PBL som bedöms lämpliga.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska vid utformandet av sina förslag bedöma om de kan
komma att inskränka den kommunala självstyrelsen. Om sådana förslag lämnas, ska utredaren genomföra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt 14 kap. 3 § regeringsformen. Vid proportionalitetsbedömningen ska hänsyn också tas till alternativ reglering.
Om flera möjligheter finns för att nå samma mål, ska utredaren välja
den som innebär minst intrång på den kommunala självstyrelsen.
Samråd, arbetsformer och redovisning av uppdraget
Uppdraget ska utöver vad som framgår under respektive rubrik genomföras i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Utredaren ska samråda med länsstyrelserna och regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
Utredaren ska samråda med utredningen En utvecklad översiktsplanering (N2017:2).
Utredaren ska beakta remissutfallet med anledning av Boverkets
rapport En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet.
Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.
(Näringsdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Utredningen om kommunal planering för bostäder
(N 2017:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att ge en särskild utredare
i uppdrag att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna
(dir. 2017:12). I uppdraget ingår att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en kommun ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det av kommunens översiktsplan
framgår hur kommunen avser att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet.
Utredaren får därutöver i uppdrag att
• kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera
efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
• kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och belysa vilka
avvägningar kommunerna gör vid beslut om åtgärder för bostadsförsörjning i syfte att tillgodose dessa behov,
• analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande
kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, och lämna de förslag som analysen ger upphov till, och
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• vid behov föreslå förändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och angränsande lagstiftning, som kan leda till
att efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning
på bostadsmarknaden tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.
• Utredningstiden förlängs. Det ursprungliga uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 29 september 2017 medan uppdraget
i övrigt ska redovisas senast den 30 april 2018.
Det ursprungliga uppdraget
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 sin avsikt att
presentera förslag om krav på kommunal planering för bostadsbyggande. Bakgrunden var att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid
inte har hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. En särskild
utredare fick i uppdrag att lämna förslag på hur bedömningar av
bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på
kommunerna. Utredaren ska också överväga ändringar i lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad
BFL, och plan- och bygglagen (2010:900) för att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en kommun, som det bestäms genom
utredarens förslag, ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det av kommunens översiktplan framgår
hur kommunen avser att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet. Syftet är att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna
tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.
Behov av ytterligare utredning
Enligt BFL ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen och skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Som framgår av de ursprungliga direktiven är en del av utredarens
uppdrag att bl.a. säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en kommun ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörjningsplaner-
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ing. För att kunna möta behovet är det samtidigt viktigt att kommunen bedriver en ändamålsenlig planering för bostadsförsörjningen.
Det handlar bl.a. om att aktivt arbeta med underlag och analyser, riktlinjer för bostadsförsörjning, genomförande, uppföljning och de verktyg som finns till förfogande i arbetet, t.ex. bostadsförmedlingar,
hyresgarantier, planmonopolet, markinnehav och en aktiv markpolitik
samt allmännyttiga bostadsföretag, bostadsstiftelser och samarbete
med andra aktörer.
Befolkningen växer snabbt och situationen för grupper som står
långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden har under lång tid varit
ansträngd. Det är oroande att det finns indikationer på att vissa
grupper på bostadsmarknaden är trångbodda, att den sekundära
bostadsmarknaden växer och att socialtjänsten vittnar om att de i dag
möter personer vars avgörande problem är att de inte får tag i en
bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Det behövs en fördjupad
kunskap om hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehoven bland grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden
men som inte behöver, eller vid bättre balans på bostadsmarknaden
inte skulle behöva, samhällets stöd. Det kan t.ex. handla om enskilda
och hushåll som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden eller
svårt att hitta en bostad som motsvarar livssituationen, vilken i förlängningen kan påverka barns uppväxtvillkor. Det behövs även kunskap om hur kommunernas arbete förhåller sig till olika områden
inom kommunen samt till det regionala perspektivet. Situationen på
bostadsmarknaden påverkar rörligheten på arbetsmarknaden, sysselsättningen och tillväxten.
Utan ett aktivt arbete med bostadsförsörjningsfrågor finns en
risk att kommunerna saknar en sammanhängande bild av efterfrågan
och bostadsbehoven i kommunen och regionen och att nödvändiga
åtgärder därför inte kommer till stånd.
Sammantaget finns det behov av ytterligare utredning.
Tilläggsuppdrag
Utredaren ska mot denna bakgrund
• kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera
efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
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• kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och belysa
vilka avvägningar kommunerna gör vid beslut om åtgärder för
bostadsförsörjning i syfte att tillgodose dessa behov,
• analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande
kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, och lämna de förslag som analysen ger upphov till,
och
• vid behov föreslå förändringar i BFL och angränsande lagstiftning, som kan leda till att efterfrågan och bostadsbehovet hos
grupper med svag ställning på bostadsmarknaden tillgodoses på
ett ändamålsenligt sätt.
Förslagen ska utöver vad som framgår av de ursprungliga direktiven
ta hänsyn till de skiftande förutsättningar som finns i delar av landet
samt behovet av att minska och motverka socioekonomisk boendesegregation. De förslag som utredaren lämnar ska stå i överensstämmelse med det handlingsutrymme som följer av EU-rätten inklusive
statsstödsreglerna.
Samråd och redovisning av uppdraget
Utöver vad som redan gäller enligt det urspungliga uppdraget i frågan
om konsekvensbeskrivningar, samråd och arbetsformer ska uredaren
på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns
hos länsstyrelserna, bl.a. genom bostadsmarknadsanalyserna och det
arbete som bedrivits i samband med uppdraget om kommunernas
riktlinjer för bostadsförsörjning (Fi2016/04376/SFÖ m.fl.) och om
att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med att underlätta
inträde på bostadsmarknaden m.m. (N2016/00696/PUB).
Utredningstiden förlängs. Det ursprungliga uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 29 september 2017 medan uppdraget
i övrigt enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den
30 april 2018.
(Näringsdepartementet)
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(Utdrag ur Bostadsförsörjning mer än
bostadsbyggande, länsstyrelserna 2018)
Försämrad situation för fler som har det
svårt på bostadsmarknaden
Det är positivt att bostadsbyggandet har tagit fart de sista åren och har
ökat i flera kommuner samtidigt som flera kommuner inte bygger något
alls på grund av att förutsättningarna är dåliga. Det är problematiskt att nyproduktion i regel är dyr. Att det saknas förutsättningar för en nyproduktion av bostäder leder också till ökad bostadsbrist.
Det har också blivit tydligt att kommunernas bostadsbyggande inte tillgodoser det behov som genereras av befolkningsökningen i landet. Vi kan
fortfarande se en ökad bostadsbrist som för de ekonomiskt utsatta hushållen alltmer genererar ökad trångboddhet och hemlöshet.
Alla invånare har inte samma förutsättningar vad gäller tillträde till bostadsmarknaden. Vissa möter hinder med att få bostadslån eller hyreskontrakt på grund av betalningsanmärkningar, avsaknad av fast anställning eller
avsaknad av personnummer. För andra är de bostäder som finns tillgängliga
på marknaden inte överkomliga. Läget, tillgängligheten, priset eller hyresnivån omöjliggör en tillfredsställande levnadsstandard eller fungerande levnadsvillkor i övrigt.
I Stadsmissionens årliga rapport om hemlöshet (2017) 1 beskrivs läget
på den svenska bostadsmarknaden som krisartad då skenande priser och
hög skuldsättning stänger ute allt fler. Det räcker med att hamna i en situation med skilsmässa eller att förlora jobbet för att riskera hemlöshet.
Stadsmissionen efterfrågar både kortsiktiga som långsiktiga åtgärder, exempelvis att förstärka bostadsbidraget och reformera skatte- och avdragssystemen för att få igång flyttkedjor och att på lokal nivå genomföra insatser
för dem som riskerar hemlöshet.

Demografiska förändringar
Sveriges befolkning ökar

Enligt statistik från SCB 2 förväntas folkmängden i Sverige att öka med
omkring 1.5 procent per år de närmsta åren. Det är historiskt sett en
mycket hög nivå som tidigare bara förekommit några enstaka år på 1800talet. Enligt beräkningarna kommer det att bo 739 000 fler i Sverige år
2020 än det gör idag. Även de följande fem åren (2021–2025) förväntas en
fortsatt stor folkökning, i nivå med den som varit åren 2011–2015. En så
1

Hemlös 2017. Tema: Sverige i stort behov av nya grepp i hemlöshetspolitiken - kommunerna måste ta kampen mot hemlöshet på allvar. Stockholms stadsmission.
2

Sveriges framtida befolkning 2016–2060, SCB
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snabb folkökning gör att befolkningen i Sverige kommer passera elva miljoner år 2024. I folkmängd i olika åldrar 2015 och prognostiserad förändring år 2020 och 2025 beräknas befolkningen öka i alla åldersklasser mellan
0 till 80 år, förutom i åldrarna 19–24 år. Minskningen skulle fortsätta vara
ännu större om det inte varit för den förväntade nettoinvandringen i dessa
åldrar.
Befolkningen koncentreras

Sveriges befolkning koncentreras alltmer till Stockholm, Göteborg och
Malmö. Redan idag bor drygt 1,7 miljoner människor i de kommunerna
och antalet beräknas öka med 37 procent under de närmaste 40 åren. I
glesbygdskommunerna väntas däremot folkmängden minska med 10 procent, vilket påverkar den så kallade försörjningskvoten 3.
Befolkningen blir äldre

Sveriges befolkning blir, i likhet med många andra länder, allt äldre.
Fram till år 2060 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Samhället möter nya utmaningar
när färre personer ska försörja allt fler.

Ekonomiska förutsättningar för befolkningen
Nästan 50 procent av befolkningen är sysselsatta. Ytterligare drygt en
tredjedel av befolkningen står utanför arbetsmarknaden på grund av att de
är barn eller pensionärer. Resten är sjukskrivna, arbetslösa, studerar eller
gör något annat 4. I Socialstyrelsens hemlöshetsrapport framkommer att
nästan en av tio har lön från regelbundet eller tillfälligt arbete (försörjningsstöd den enskilt vanligaste inkomstkällan för personer i hemlöshet) 5.

3

”Ett enkelt sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att
betyda för de materiella livsvillkoren i framtiden är att relatera hela befolkningen (i
landet, länet eller kommunen) till antalet personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år). Försörjningskvoten = hela befolkningen / befolkningen 20-64 år”. www.scb.se
4

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Befolkning/Befolkning-ocharbetsmarknad/
5
Socialstyrelsens hemlöshetsrapport. 2017. I kartläggningen uppges totalt drygt
33 250 personer som är kända av socialtjänsten eller andra uppgiftslämnare leva i
hemlöshet under vecka 14 år 2017.
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Inkomster för de resurssvaga individerna/hushållen

Hälften av de vuxna med ekonomiskt bistånd fick det på grund av arbetslöshet under 2016. Nästan fyra av tio hade bistånd under minst tio månader. Sedan 2011 har andelen med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd
ökat 6.
Under 2016 beräknades cirka 14 procent av befolkningen i ålder 20–64
år försörjas av olika sociala ersättningar och bidrag (hit räknas sjukpenning,
sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder eller ekonomiskt bistånd).
Var sjätte person i Sverige, som är 65 år eller äldre, har en inkomst
som innebär risk för fattigdom 7. Det är en något högre andel än bland
äldre i andra nordiska länder.
Sverige har den högsta andelen äldre med en disponibel inkomst under
den relativa fattigdomsgränsen bland de nordiska länderna. Ungefär 17
procent av de som är 65 år eller äldre har låg disponibel inkomst jämfört
med mellan 9 och 12 procent i övriga Norden.
Hushållens boendeutgifter

De svenska hushållen lägger i genomsnitt en femtedel av sin disponibla
inkomst på boendet. Störst är andelen för hushåll i hyresrätt. År 2013 gick
28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till boendet.
För hushåll i bostadsrätt var andelen 20 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent. Att andelen är större för hushåll i hyresrätt beror inte på
att de har högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst 8.
För ett genomsnittligt hushåll var utgiften för bostaden 21 procent av
den disponibla inkomsten. Ensamstående kvinnor över 64 år betalar störst
andel av inkomsten för sitt boende, 35 procent. Minst andel, 15 procent,
betalar sammanboende under 65 år, utan barn.
Länsstyrelsernas iakttagelser

 Kommuner och övriga myndigheter som berörs av bostadsförsörjningsfrågorna uttrycker allt mer ett behov av samlad omvärldsbevakning och relevant statistik när det rör befolkning i

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. SKL och Socialstyrelsen. November 2017
Enligt EU:s definition befinner sig en person i risk för fattigdom om man lever i ett
hushåll där den disponibla inkomsten (inklusive sociala transfereringar) per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i befolkningen.

6
7

8

SCB. 2014
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/boende-tillrimlig-kostnad.pdf
http://www.regeringen.se/4ab455/contentassets/2f66741d8cd1477e92553e834b283769/hyresmarknad-utan-svarthandel-ochotillaten-andrahandsuthyrning-sou-2017-86.pdf
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relation till bostadsbehov. Kommunerna ser svårigheter att bedöma framtida behov då befolkningsprognoser är osäkra vilket
gör det svårt att göra bedömningar vad som ska göras
Befolkningen koncentreras alltmer till storstadsområdena vilket
främst beror på att invandringen sker dit och födseltillskottet är
större där och inte som tidigare på grund av inflyttning från övriga delar av landet. Det pågår inte en avfolkning av landsbygden, dock har många av landsbygdskommunerna ett födelseunderskott.
De utmaningar som idag finns på den svenska arbetsmarknaden
handlar framförallt om vilka som ingår i arbetskraften och vilka
som står utanför. Trots att sysselsättningen är hög för samhället
i stort finns det grupper där läget ser helt annorlunda ut.
Det är idag en relativt stor andel av befolkningen som försörjs
av bidrag i någon form vilket försvårar deras möjligheter till att
få inträde på bostadsmarknaden liksom att ges möjlighet till
mer varaktiga bostadslösningar.
Boendekostnaden tar en stor del av hushållens utgifter och än
mer för de som är ekonomiskt utsatta (tex äldre ensamstående
kvinnor).

Bostadsmarknaden 2017 för de som har det svårt på
bostadsmarknaden
Varje kommun ska enligt lag planera för bostadsförsörjningen så att
förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Planeringen ska främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.
Länsstyrelserna ska årligen göra en analys av situationen på bostadsmarknaden i respektive län som Boverket sedan sammanställer nationellt.
I 2017 års bostadsmarknadsenkät (BME) 9 framgår att 255 av landets
290 kommuner bedömer att det är underskott på bostäder på marknaden.
Det är en ökning med 72 kommuner på två år.
Situationen är fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden, så som unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta
till en mer tillgänglig bostad. Detta trots ett ökat bostadsbyggande i vissa
kommuner.
Drygt 250 kommuner uppger ett underskott på bostäder för nyanlända. Lika många kommuner uppger ett underskott på bostäder för ungdomar. Kommunerna återfinns i alla kommungrupper, såväl i storstadsregioner som i kommuner med mindre folkmängd.
9

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/

bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten-i-korthet/
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Läget har försämrats när det gäller tillgången till särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning där 163
kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.
Drygt 11 000 allmännyttiga bostäder såldes under 2016. Över 90 procent av dem såldes till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning.
Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Över
hälften av landets kommuner har antagit riktlinjer under innevarande eller
föregående mandatperiod.
Beskrivning målgrupper

I syfte att kunna belysa dem som har det svårare att komma in på bostadsmarknaden har vi under tiden för vårt uppdrag benämnt särskilda målgrupper utifrån Boverkets vägledning till kommunerna vid framtagande av
riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt BFL 10, dvs ungdomar, studenter,
äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Särskilda grupper
definierar vi som de som av olika skäl har det svårt på bostadsmarknaden.
Allt oftare används dock resurssvaga hushåll eller ekonomiskt svaga som täcker
in fler än ovan nämnda som återfinns i t ex BME. I Boverkets handbok
nämns även kvinnor i behov av skyddat boende och personer med låg betalningsförmåga.
Vilka som har svårt att komma in på bostadsmarknaden och etablera sig
varierar över tid och skiljer sig också beroende åt i landets kommuner beroende på lokala och regionala förutsättningar.

10

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
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Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknadenett sammansatt problem
Problemet med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är
ett mångfasetterat problem. Orsakerna till hemlöshet kan sökas på olika nivåer och arbetet med att motverka hemlöshet behöver också fokusera på
olika aspekter. Ibland skiljer man på hemlöshet orsakad av strukturella faktorer och hemlöshet orsakad av individuella faktorer 11.
På strukturell nivå kan orsaker till hemlöshet bland annat sökas i faktorer
som berör arbetsmarknad, bostadsmarknad och migration. Urbaniseringen
innebär en stor inflyttning till de stora städerna med stor efterfrågan på bostäder. I andra regioner minskar befolkningen vilket resulterar i ett överskott på bostäder. Bostadsmarknadens sätt att fungera påverkar tillgången
på bostäder och den konkurrens som råder lokalt och regionalt påverkar
vilka krav som ställs på bostadssökande.
På institutionell nivå påverkar planeringen av bostadsbyggandet tillgången på bostäder. Hyreslagstiftningen påverkar människors möjligheter
att få och behålla en bostad. Förekomsten av bostadsförmedling, kösystem
och liknande påverkar fördelningen av befintliga bostäder. Biståndsinsatser
och samhällsservice som exempelvis boendestöd och hushållsekonomisk
rådgivning påverkar människors möjligheter att få och behålla bostäder.
Många faktorer som är förknippade med familjerelationer har betydelse
för möjligheten att få och behålla en bostad. Som ensamstående är personen mer sårbar än om ansvaret för boendet delas. Samtidigt kan en parrelation som inte fungerar, exempelvis innehåller våld, påverka möjligheten
att bo kvar i en gemensam bostad. Sammanbrott i relationen genom skilsmässa eller den ena partens död kan innebära att bostaden går förlorad.
På individuell nivå påverkar faktorer som ekonomi och anställningsförhållanden möjligheten att få bostad. Ålder, kön, hälsa och eventuell funktionsnedsättning spelar in. Om man är asylsökande eller har status som
flykting kan också ha betydelse. Etnisk tillhörighet påverkar risken för att
bli diskriminerad som bostadssökande. Individuella problem som exempelvis missbruk kan minska möjligheterna medan individuella resurser som
utbildning och kontaktnät kan öka möjligheterna att få och att behålla en
bostad.

11
FEANTSA, som är det organ inom EU som arbetar med frågor som rör hemlöshet,
använder en modell för att illustrera sårbarhet och risk för hemlöshetsproblematik
som utgår från orsaker på strukturell, institutionell, relationell och individuell nivå.
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Bilden nedan illustrerar den komplexa utmaningen att arbeta med
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Det räcker inte att arbeta inom enbart en nivå utan det krävs fokus på flera aspekter på en och
samma gång. Detta är en utmaning sett till de som behöver medverka till
beslut, åtgärder, insatser etc då det är många myndigheter och aktörer som
berörs av frågorna; politiken, Boverket, länsstyrelserna, regionerna/landstingen m fl. Många frågor ligger helt utanför kommunens ansvar och möjlighet att påverka.

Definitioner av hemlöshet

När det rör hemlöshetsproblematiken använder länsstyrelserna av Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet 12. De olika hemlöshetssituationerna
omfattar personens akuta brist på tak över huvudet som mer långvariga boendeformer som inte kan jämställas med eget boende (pga. kontraktsform).

12

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/

hemloshetssituationer-2017.pdf
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De invånare som har det svårt att komma in eller hålla
sig kvar på bostadsmarknaden/hyresmarknaden
Ungdomar och unga vuxna har svårt att få en första bostad. Det samma
gäller nyanlända flyktingar och andra som saknar kontaktnät. Äldre med en
svag ekonomi kan ha svårt att flytta till ett boende som motsvarar deras behov. Barnfamiljer med låg inkomst har en svag ställning på bostadsmarknaden.
I många kommuner finns en förhoppning om att flyttkedjor ska starta
genom att äldre lämnar äldre billiga bostäder för att flytta till mera ändamålsenliga bostäder i nyproduktion. Men många äldre har inte ekonomiska
möjligheter eller vilja att byta bostad.
År 2015 befann sig åtta procent av Sveriges vuxna befolkning och nästan tolv procent av barnen i en långvarig risk för fattigdom. Under samma
period ökade antalet individer i gruppen, allra mest bland barn. En annan
utsatt grupp är äldre. Närmare 16 procent av de äldre har en disponibel inkomst 13 under 60 procent av medianen för Sverige.
Snitthyran för små lägenheter har i flera län blivit så hög att en ungdom
med medianinkomst bara har 500 kr kvar till det som Eurostat bedömer
som smärtgräns. Det betyder att hyrorna inte är överkomliga för en stor
andel med lägre inkomster än medianen 14. Avseende segregering finns
mätningar från SCB där andelen invånare med utländsk bakgrund inom ett
givet bostadsområde jämförs med snittet inom hela kommunen. Enligt
detta sätt att mäta tilltog segregeringen i 209 av landets 290 kommuner år
2015 15.
I Socialstyrelsens kartläggning kring hemlöshet 16 uppges totalt drygt
33 250 personer som är kända av socialtjänsten eller andra uppgiftslämnare
leva i hemlöshet under vecka 14 år 2017. Kartläggningen visar att personer
med missbruk och personer med psykisk hälsa är något färre 2017 än
2011.
Mer än var femte person i hemlöshetskartläggningen har inte några
andra behov som föranleder stöd, insatser eller behandling utöver boendet. För nästan var femte person uppgavs en bidragande faktor till deras
hemlöshetssituation att de blivit avhysta från sin bostad.
Nästan hälften av personerna i hemlöshetskartläggningen bor inom den
sekundära bostadsmarknaden, främst i bostäder med sociala eller kommunala kontrakt där kommunen hyr ut i andra hand. Antalet personer som
13

Omfattar lön efter skatt samt annan avkastning på arbete eller kapital, liksom olika
sociala ersättningar i form av försörjningsstöd, bostads- och barnbidrag.
14
På tal om mänskliga rättigheter. 2017. Länsstyrelserna.
15
Segregation. En bild av läget i landets kommuner inför inrättandet av Delegationen
mot segregation. Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation, Ku
2017:01
16
Socialstyrelsens hemlöshetsrapport.2017.
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bor i långsiktiga boendeformer är drygt 1900 fler år 2017 jämfört med
2011. Majoriteten är ensamstående kvinnor med barn under 18 år varav en
femtedel har lön eller studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla. 25 %
ansågs inte ha behov av insatser annat än boendet. Under 2015 gav svenska
myndigheter 10 740 personer i åldern 21 år och äldre boendestöd för att
undvika hemlöshet.
Länsstyrelsernas iakttagelser:

 I Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning framgår att nästan hälften
av de personer som ingick i kartläggningen bor inom den sekundera bostadsmarknaden, främst med sociala eller kommunala kontrakt.
 Mer än var femte person i hemlöshetskartläggningen 2017 har inte
några andra behov som föranleder stöd, insatser eller behandling
utöver boendet.
 Fler ensamstående kvinnor med barn utsätts för hemlöshet idag än
tidigare.
Mottagandet av nyanlända 17

Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat markant sedan
2012–2013. Efter hösten 2015 har dock migrationspolitiken inom EU blivit betydligt restriktivare. Även Sverige har skärpt lagstiftningen vilket
medfört att de förändrade förutsättningarna bedöms leda till att färre beviljas uppehållstillstånd från 2017 och efterkommande år.
I Länsstyrelsernas återrapportering till regeringen 18 framkommer att
många kommuner arbetar aktivt för att kunna erbjuda anvisade nyanlända
permanenta bostäder, och så sker också på många håll runtom i landet.
Den generella bostadsbristen försvårar dock kommunernas möjligheter att
anvisa till permanenta bostäder och många kommuner tvingas istället använda sig av tillfälliga lösningar.
På frågan om kommunerna i sin boendeplanering innefattar självbosatta
nyanlända instämmer knappt var femte kommun. Självbosättningen innebär en utmaning runtom i landet, och kommuner vittnar om ökad segregation, trångboddhet, undermåliga bostäder, oseriösa hyresvärdar, höga
hyror och tillfälliga lösningar som följd av självbosättningen. Självbosättningens konsekvenser påverkar i sin tur individernas möjligheter till att

17
Begreppet nyanlända syftar på före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, samt deras anhöriga som beviljats uppehållstillstånd på anknytningsskäl. Lag
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt 5 § är
en kommun skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.
18
Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 40 (oktober 2017)
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tillgodogöra sig etableringsinsatser och skolgång. En problematik som förekommer framförallt i glesbygdslän är svårigheten i att placera anvisade
nyanlända i bostäder på landsbygden, då avsaknaden av allmänna kommunikationer gör det svårt eller omöjligt för de nyanlända att ta sig till etableringsinsatser, SFI, möten med Arbetsförmedlingen och andra aktiviteter.
Tillfälliga boendeformer samt att många tidigare nyanlända riskerar att
stå utanför bostadsmarknaden i kommuner med mycket stor bostadsbrist
ökar risken för att akuta lösningar i kommunerna ackumuleras över tid eller att lösningar tänkta att vara tillfälliga mer eller mindre permanenteras.
Även om Migrationsverket det senaste året har avvecklat flera anläggningsboenden runt om i landet så kvarstår konkurrensen mellan Migrationsverket och kommunerna om samma bostäder då Migrationsverket behåller kontrakten för lägenheter av bättre kvalitet.
Redan år 2013 uppgav 60 procent av landets kommuner 19 att bostadsbrist var ett ganska stort eller mycket stort hinder för kommunen i mottagandet av nyanlända, samma svar kom fram i bostadsmarknadsenkäten.
Där framkom också ett tydligt samband mellan svårigheten att hitta bostäder för flyktingar och bristen på hyreslägenheter. Bristen på bostäder för
nyanlända påverkar deras möjligheter till etablering i det svenska samhället.
Efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft 2016 uppger kommunerna fortfarande att det saknas lämpliga bostäder för nyanlända. När det
rör utrikesfödda i stort visar Socialstyrelsens hemlöshetsrapport från 2017
att antalet utlandsfödda i hemlöshet har blivit fler sedan 2011 (drygt hälften av dem har levt i Sverige i minst fem år) 20.
Länsstyrelsernas iakttagelser:

 Som ny i Sverige befinner sig nyanlända personer i en mycket utsatt
situation där bostad är en avgörande förutsättning för att de ska
kunna etablera sig i landet och bli självförsörjande.
 Den nya bosättningslagen har medfört att det för vissa nyanlända
(de anvisade) har underlättat att få inträde på bostadsmarknaden.
Men det är för tidigt att säga om de boendelösningarna som erbjuds
är hållbara och långsiktiga.
 Utmaningarna kring de nyanlända som bosätter sig på egen hand
kvarstår och tenderar att ha ökat de senaste åren. Problematiken
kring trångboddhet och kortsiktiga lösningar som framför allt drabbar de barn som berörs av en osäker tillvaro kvarstår.
 Risken för undanträngningseffekt för andra utsatta grupper är stor
vilket kan öka motsättningar i samhället.
19
20

Länsstyrelsernas enkätundersökning. 2013.
Socialstyrelsens hemlöshetsrapport. 2017.
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Äldre

Nu börjar 40-talisterna gå i pension (cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre). Det här innebär att antalet äldre kommer att
öka dramatiskt under de närmaste åren. Ännu har man inte nått den ålder
då stora vårdbehov inträder men det är aktuellt att planera inför detta.
Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg, och har varit så under en
längre tid. Den låga flyttfrekvensen beror inte bara på ett sinande utbud av
bostäder anpassade för äldre. Många av dagens äldre vill också bo kvar i sin
nuvarande bostad. Det dåliga utbudet innebär dock en inlåsningseffekt för
de som vill flytta, men som inte har möjlighet till detta, eftersom inga alternativ finns 21.
Enligt utredningen ”Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” bor en majoritet av de äldre i en bostad där hen inte kan komma ut
utan att behöva gå i trappor. Uppskattningsvis 1,5 miljoner ålderspensionärer över 65 år bor i hus där de behöver gå i trappor för att komma ut eller
förflytta sig i huset 22.
Länsstyrelsernas iakttagelser:

 Få alternativ kring boendeformer för de äldre som har en svag ekonomi
 Behov av att finna rimliga boendelösningar för de som är ”inlåsta”
på grund av begränsningar i den fysiska miljön
 Många kommuner saknar en plan för att tillgodose äldres behov av
förändrat boende
 Kommuner behöver sätta igång och planera nu för den åldrande
befolkningen då planering och byggande tar tid
Ungas inträde på bostadsmarknaden

Ungdomar är en av de grupper som har det svårast att få tag i en bostad
på bostadsmarknaden. Problemet har funnits i flera år och har under 2017
förvärrats ytterligare. Det saknas bostäder för unga i många kommuner. I
årets bostadsmarknadsenkät uppger 87 % av kommunerna att de har ett
underskott på bostäder för ungdomar. Det är en ökning med 6 kommuner
eller 3 procentenheter jämfört med förra året då 245 kommuner (84 procent) uppgav ett underskott. Sammanlagt 33 kommuner uppger balans på
bostadsmarknaden för ungdomar. Det är inte någon kommun som uppger
att det finns ett överskott på bostäder för ungdomar.
21
Boverket. 2017. Uppgifterna för äldre, unga och personer med funktionsnedsättning
har hämtats från Boverket.
22

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/03/SOU2017_21_WEBB_Del1.pdf
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Gruppen som grupp har generellt sämre ekonomiska förutsättningar än
många andra i den höga konkurrensen om bostäder, framförallt när det
gäller de små lägenheterna. Ungdomar konkurrerar med övriga grupper på
bostadsmarknaden, men de trängs ofta undan eftersom de ofta saknar kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde.
MUCF 23 uppger att bostadsbristen bland unga har ökat och att kraven
på inkomst och anställningsform stänger ute många unga från att köpa eller
hyra en bostad i första hand. Unga i åldern 18–25 år har också fått mindre
kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende. Unga efterfrågar främst hyresrätter, men då bostadsbyggandet varit blygsamt de senaste 20 åren är
byggandet av hyresrätter lågt prioriterat. Det fanns inte fler hyresrätter
2010 än 1990 och andelen ettor med kök är idag 7,2 procent, lika stor andel som 1990.
Under 2000-talet har bostadskostnaden för unga legat relativt konstant.
Däremot är ungas inkomstutveckling under 2000-talet är sämre jämfört
med andra grupper i samhället. Det innebär att ungas konkurrenskraft på
bostadsmarknaden har försämrats jämfört med andra åldersgruppers. Svårigheterna för unga att etablera sig på bostadsmarknaden innebär också att
de kan få svårt att starta ett liv som vuxen och självständig. MUCF:s studie
Fokus 11 indikerar att bostadssituationen påverkar ungas möjligheter att få
ett arbete. Boendet påverkar också saker som familjebildning, de som bor
trångt väljer ofta att skaffa barn senare.
Drygt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det saknas
bostäder som är särskilt avsedda för studenter på högskola eller universitet.
Samtliga stora högskolekommuner anger ett underskott på studentbostäder. Samtidigt är det i dessa kommuner som det kommer att bli störst tillskott av nya särskilda studentbostäder under de närmaste åren.
Länsstyrelsernas iakttagelser:

 Situationen har blivit än värre för unga där deras ofta svaga ekonomi och brist på nätverk och referenser omöjliggör ett inträde på
bostadsmarknaden.
 Unga blir i en utsatt situation med tillfälliga boendelösningar och
oseriösa hyresvärdar. Beroende på deras ekonomi och anställningsförhållanden finns det risk för att de hamnar i svarta kontrakt och
svarta anställningsförhållanden.
 Flertalet kommuner saknar en plan för att tillgodose ungas behov
av boende
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Boendemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

Fler kommuner uppger i 2017 års bostadsmarknadsenkät att de har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24.
I en rapport från IVO 25 påvisas att boendemiljön på flera av landets enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar inte lever upp till dagens krav. Lokalerna är omoderna och inte ändamålsenliga
för målgruppen.
Det framkommer också i rapporten att enskilda blir kvar på tillfälliga
boenden. HVB 26 är en placeringsform vid mer tillfälliga behandlingsbehov
och är inte avsett att vara ett permanent boende. IVO har dock kunnat
konstatera att dessa boenden ibland tenderar att bli permanenta för en del
personer. På ett av de granskade tillfälliga boendena fanns personer som
hade bott där mer än 20 år. Detta blir problematiskt då lokalerna inte är
utformade för ett permanent boende, med allt vad det innebär för den enskildes livskvalitet.
Det kan vara svårt för kommunerna att hitta verksamheter som fungerar för den enskilde då det i vissa fall finns specifika behov. Det bidrar till
att tillfälliga boendealternativ så som HVB i vissa fall blir till en permanent
lösning.
Länsstyrelsernas iakttagelser:

 Personer som har bostad med särskild service enligt LSS kan
tvingas flytta mot sin vilja.
 Personer som har bostad med särskild service enligt LSS har mer
begränsad möjlighet att bo där den önskar.
 Utbudet av boendemöjligheter behöver bli mer ändamålsenliga utifrån dagens behov.
 Många kommuner saknar en plan för att tillgodose funktionshindrades behov av boende trots att de har rättigheter enligt lagstiftningen

24

www.boverket.se
En institutionell historia. 2016. IVO.
26
Hem för vård eller boende.
25
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Föräldrar med låga inkomster är särskilt utsatta. Likaså ensamstående
män och kvinnor. Barnperspektivet behöver beaktas

För hushåll där två vuxna har arbetsinkomster är kostnaden för boendet
på de flesta håll i landet inte något problem. Men hushåll med låga inkomster blir inte alltid godkända som hyresgäster. Par med barn som separerar
möter i många fall svårigheter att hitta en bra boendelösning. Antingen familjen önskar ett växelvis boende eller att barnet ska bo hos en av föräldrarna vill barnet ofta ha båda sina föräldrar på nära håll, men det möter
ofta svårigheter. I kommuner med en ensidig småhusbebyggelse måste
ibland en, ibland båda föräldrarna söka bostad utanför kommunen. För
barnen medför föräldrarnas separation i dessa fall även förlust av
skola/Förskola och de kontakter med vuxna och barn utanför familjen som
är viktiga för barnen.
I Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning är drygt en tredjedel föräldrar till barn under 18 år (något fler kvinnor än män). Vanligaste faktorn
som bidragit till föräldrars hemlöshet är att de inte godkänts på den ordinarie bostadsmarknaden 27
Män är (fortfarande) i majoritet bland de som är i hemlöshet, antalet
kvinnor har dock ökat. Allt fler ensamstående kvinnor med barn har fått en
svag ekonomi. Ensamstående kvinnor med barn är även starkt överrepresenterade bland de barnfamiljer som drabbas av vräkning. År 2016 berördes 387 barn av vräkningar vilket är 178 individer färre än 2012. På länsnivå är skillnaderna tydliga om antalet berörda barn jämförs med 100 000
invånare 28.
Antalet kvinnor som upplever sig utsatta för misshandel har under flera
år motsvarat cirka 1,5 % av befolkningen. Flera studier tyder på att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld från den ena föräldern mot den andra och att vart tjugonde barn upplever våld ofta 29. Det
saknas statistik på nationell nivå om antalet barn som vistas i skyddat boende. Riksorganisationerna för ideella kvinno- och tjejjourer Unizon och
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (ROKS) sammanställer
och redovisar emellertid uppgifter om antalet barn i sina medlemsjourer.
Enligt Unizon bodde 2 200 barn i organisationens jourer 2015 medan 871
barn bodde i ROKS-anslutna kvinnojourer 2014 (ROKS 2015) 30. Uppgifter från båda organisationerna för 2014 tyder på att fler barn än kvinnor

27

Socialstyrelsens hemlöshetsrapport. 2017.
På tal om mänskliga rättigheter. 2017. Länsstyrelserna. Socialstyrelsens hemlöshetsrapport.
28

29
(Allmänna Barnhuset 2007, Annerbäck, et al. 2010, SOU 2001:71). Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, Dir 2016:99 f
30
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vistas i skyddat boende. Enligt Socialstyrelsen tar dock endast 66 procent
av de skyddade boendena emot tonårspojkar.
Länsstyrelsernas iakttagelser:

 Den bild som kommunerna ger av befolkningen i sin planering
fångar inte den rörlighet som finns hos hushållen. Därför synliggörs
inte heller de problem som en alltför ensidig bebyggelse kan innebära, särskilt för barn. De fördelar som en blandad bebyggelse har
ur ett barnperspektiv blir inte tydliggjorda
 Kommunerna förhåller sig olika till barnfamiljer med en svag ekonomi. De flesta kommuner är medvetna om behoven, men de ser
höga kostnader för nybyggnation som ett stort hinder för att bygga
för målgruppen
 Kvinnor har blivit en än mer utsatt grupp de senaste åren
 Barnen är förlorare. Barnperspektivet behöver lyftas ännu mer i
kommunernas bostadsförsörjningsarbete
 Många kommuner saknar kunskap om barnfamiljer och deras situation på bostadsmarknaden
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Nationell skattning av bostadsefterfrågan samt bedömning av
möjligheterna att göra regionala och kommunala beräkningar av
efterfrågan
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1. Inledning

Utredningen Kommunal planering för bostäder, N 2017:04, har givit Evidens i uppdrag att i en
kortfattad rapport skatta bostadsefterfrågan på nationell nivå med hjälp av en tidigare utvecklad
modell för skattning av bostadsefterfrågan utifrån alternativa konjunkturscenarier, samt att beskriva
principer för hur bostadsefterfrågan kan beräknas på kommun- och länsnivå.
Med efterfrågan på bostäder avses den volym bostäder som kan nyproduceras till marknadspriser
givet hushållens betalningsförmåga. Med behov av bostäder avses den volym bostäder som
behöver produceras givet att relationen mellan antalet hushåll och antalet bostäder ska hållas
rimligt konstant. Skillnaden mellan efterfrågan och behov är i rapporten att efterfrågan också tar
hänsyn till bland annat betalningsförmåga och preferenser.
Rapporten inleds med att sammanfatta Boverkets beräkning av bostadsbehoven för de närmaste
åren. Därefter presenteras en modell för skattning av bostadsefterfrågan på nationell nivå för
motsvarande period. Skillnaderna i utfall kommenteras.
Den resterande delen av rapporten diskuterar hur bostadsefterfrågan kan beräknas på kommunoch länsnivå. Beskrivningen baseras på erfarenheter av ett mångårigt praktiskt analysarbete och
tillgängliga data. I korthet handlar det om att kunna beräkna hur många hushåll som både har
betalningsförmåga och preferenser för nyproducerade bostäder givet gällande priser och hyror. För
att kunna genomföra en sådan beräkning krävs kunskaper och data om lokala pris- och
hyresnivåer, accepterade boendeutgiftsandelar för olika typer av hushåll, inkomstnivåer bland olika
typer av hushåll, finansieringsvillkor för hushållen, lokala och regionala flyttmönster och
flyttfrekvenser samt preferenser för olika typer av nyproducerade bostäder i relation till
successionsmarknaden.
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2. Bostadsbehov och skattning av bostadsefterfrågan

Boverkets analys av bostadsbehovet
I rapporten 2017:17 Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025, beräknar Boverket behovet av
nya bostäder fram till och med år 2025. Behovet beräknas enligt Boverket vara 600 000 nya
bostäder varav en större del, drygt 320 000, beräknas behövas redan 2020 vilket innebär en
genomsnittlig årstakt om drygt 80 000 under de närmaste fyra åren. Orsaken till de höga nivåerna
anges vara den förväntade befolkningsökningen framöver samt att byggandet de senaste åren inte
ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behoven.
Av rapporten framgår att behovsberäkningen är osäker eftersom SCBs befolkningsprognoser har
reviderats. År 2016 beräknade Boverket att behovet var 710 000 nya bostäder, dvs. 110 000 fler
än den nya prognosen. Anledningen till nedskrivningen uppges vara ett högre bostadsbyggande år
2016 än vad som tidigare antagits och att SCB justerat ned befolkningen år 2025 med 135 000
personer.
Boverkets behovsprognos för de närmaste åren visar sammanfattningsvis ett
bostadsbyggnadsbehov om ca 80 000 bostäder per år. Frågan är hur stor bostadsefterfrågan är
om man tar hänsyn till betalningsförmåga och preferenser?
Prognos för bostadsefterfrågan på nationell och regional nivå
En metod för att skatta bostadsefterfrågan är att utgå ifrån de påtagliga historiska variationerna i
bostadsbyggandet över tid. En rimlig hypotes är att dessa variationer i huvudsak beror av
hushållens förmåga att efterfråga nya bostäder i kombination med bostadsproducenternas förmåga
att nyproducera till gällande priser och kostnader. För att förstå vilka faktorer som påverkar
bostadsbyggandet har därför den historiska variationen i bostadsbyggandet över tid analyserats
med statistiska metoder1. Givet att den historiska variationen förklaras väl av ett antal olika faktorer
kan framtida efterfrågan beräknas med hjälp av antaganden om hur dessa faktorer förändras
närmaste åren.
I analysarbetet för att utveckla modellen har ett antal olika variabler testats, inte minst ett stort antal
variabler som beskriver hushållens efterfrågan i form av demografi, inkomster och förmögenheter.
Hit hör exempelvis total befolkningstillväxt, befolkningstillväxt i olika ålderskohorter samt flytt- och
födelsenetton i storstadsregionerna. Olika inkomstvariabler har testats, som tillväxt i
disponibelinkomster, förvärvsinkomster och inkomster av kapital. Förändringen av hushållens
förmögenheter har testats, totalt och uppdelat på finansiella och reala tillgångar. I arbetet
undersöktes också sambanden mellan bostadsbyggandet och olika utbudsvariabler, exempelvis
olika mått på produktions- och byggkostnader.
Den statistiska analysen visar att det framförallt är fyra variabler som på ett signifikant sätt förklarar
en stor del av variationen i produktionstakt, nämligen utvecklingen av:


hushållens finansiella netto, dvs. tillväxten i hushållens finansiella tillgångar minus skulder

1

Se exempelvis Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet, Sveriges Byggindustrier, 2015 och
Den svenska bostadsmarknaden. Konjunkturanalys och prognos för bostadsbyggandet, Veidekke, november
2017.
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reporäntan (eller bolåneräntan)
sysselsättningen (endast signifikant för storstadsregionerna och Stockholmsregionen)
byggkostnaderna

Till dessa faktorer bör troligen också antalet möjliga bostäder i färdiga planer på attraktiv mark
läggas. Med en god planberedskap kan antalet påbörjade bostäder reagera snabbare på växande
efterfrågan. Det finns dessvärre ingen tillförlitlig statistik över hur många bostäder som finns i
antagna och lagakraftvunna detalplaner på mark där hushållens betalningsvilja medger lönsam
nyproduktion. Denna variabel måste därför ännu så länge utelämnas från analysen.
Ovanstående variabler kan med rimligt god precision förklara förändringen i antalet färdigställda
bostäder sedan år 2006, både i landet som helhet och i de båda storsstadsregionerna, se figurerna
1-4.
Av graferna framgår att antalet färdigställda bostäder ökat kraftigt de senaste åren för att under
2016 nå en nivå runt 45 000. Enligt modellen är den kraftiga ökningen i stor utsträckning en följd av
en tillväxt i hushållens finansiella förmögenhet och god sysselsättningsutveckling samtidigt som
räntenivån fallit och kommit att ligga på en mycket låg nivå. En växande kapitalstock, låga
finansieringskostnader och fler sysselsatta har ökat antalet hushåll som är kreditvärdiga och
kvalificerade för ett bostadslån eller som har betalningsförmåga för nyproducerade hyresbostäder
– bostadsefterfrågan stiger.
En intressant fråga är varför inte de demografiska variablerna blir signifikanta i den statistiska
analysen? Borde inte en växande befolkning tydligare påverka nyproduktionen av bostäder?
Förklaringen är troligen att nyproducerade bostäder är dyrare än bostäder på
andrahandsmarknaden och att tillkommande hushåll i regioner med befolkningstillväxt på kort sikt i
många fall är finansiellt svaga. Befolkningsförändringarna beror i stor utsträckning av födelse- och
utrikes flyttnetton. Bland inflyttare är medelåldern och därmed inkomstnivån normalt låg.
Nyproducerade hyresrätter är särskilt dyra jämfört med äldre hyresbostäder. Också nya
bostadsrätter och egna hem är relativt dyra på marknaden, dels därför att de bara byggs i
(attraktiva) områden där betalningsviljan överstiger produktionskostnaden med marginal, dels för
att nyproduktionen ofta innehåller bostadskvaliteter som är högre än i den äldre bebyggelsen.
Sammantaget betyder det att nyproducerade bostäder i normalfallet attraherar hushåll med relativt
god betalningsförmåga, dvs. väletablerade hushåll som flyttar inom en region.
Prognoser och scenarier
Landet som helhet
Frågan är om bostadsefterfrågan och antalet färdigställda bostäder kommer att fortsätta öka? Två
olika metoder för att utarbeta en prognos för de närmaste åren används för att besvara frågan.
Den första och enklaste metoden är att utgå ifrån antalet påbörjade bostäder ca sex till åtta kvartal
tillbaks i tiden, eftersom det tar ca ett och ett halvt till två år att färdigställa bostäder. Den andra
metoden utgår från efterfrågemodellen enligt ovan.
I efterfrågemodellen tillämpas några alternativa konjunkturscenarier. För landet som helhet antas
att hushållens finansiella netto växer relativt svagt sett ur ett historiskt perspektiv. Skälet är att
hushållens sparkapital till stor del exponeras för börsförändringar och det finns anledning att tro att
börsen kan utvecklas relativt svagt. Ett sådant antagande baseras på att tillväxten mattas om
något år. Vi räknar därför med att hushållens finansiella netto (finansiella tillgångar minus skulder)
växer något 2018 och i princip står still 2019-2020.
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I ett mer optimistiskt scenario där en starkare världsekonomi bidrar till en längre period med
starkare tillväxt antas en positiv utveckling med ca 10 procent per år och i ett pessimistiskt
scenario faller nettot med 10 procent under 2018 och 5 procent under 2019 för att vända upp med
5 procent under 2020.
Ränteutvecklingen antas följa Riksbankens räntebana och byggkostnaderna antas öka med ca 5
procent per år vilket följer trenden sedan år 2010.
Utgår man från det inrapporterade antalet påbörjade bostäder sex till åtta kvartal tidigare bör
antalet färdigställda bostäder i hela landet bli ca 50 000 under år 2017, se fig 1. Vi vet samtidigt att
det inrapporterade antalet normalt underskattar faktiskt antal påbörjade bostäder något. Det talar
för att antalet färdigställda bostäder för 2017 kan vara något högre, kanske mellan 50 000 – 55 000
nya bostäder. Statistik från SCB publicerad i november 2017 visar att det under de tre första
kvartalen färdigställdes ca 32 300 nya bostäder, exklusive uppräkning för att kompensera
eftersläpning i inrapportering.
Färdigställda lägenheter* i riket,
faktiskt och skattat samt prognos
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Figur 1. Färdigställda lägenheter i riket samt
prognos. Påbörjade bostäder laggade sex kvartal.
Källa: SCB och Evidens * Ej justerat för eftersläpning
i inrapportering.

Färdigställda lägenheter
Påbörjade lägenheter
Skattat antal färdigställda lägenheter
Långsiktig trend

Figur 2. Färdigställda lägenheter i riket samt
scenario långsiktig trend. Påbörjade bostäder
laggade sex kvartal. Källa: SCB och Evidens. * Ej
justerat för eftersläpning i inrapportering

Utgår vi ifrån efterfrågemodellen, dvs den volym hushållen förmår efterfråga/betala för, blir
resultatet av prognosen med redovisade konjunkturscenarier ett lägre antal färdigställda bostäder
än vad antalet påbörjade bostäder indikerar. Enligt efterfrågemodellen begränsas antalet
efterfrågade bostäder till ca 45 000 år 2017 och knappt 50 000 både 2018 och 2019. Blir
konjunkturutvecklingen starkare ökar efterfrågan enligt modellen till något över 50 000 bostäder år
2020.
Om man istället för ett kortsiktigt konjunkturscenario tillämpar den trendmässiga utvecklingen av de
oberoende faktorerna och bortser från konjunkturberoende variationer visar modellresultaten att
det tar ca 10 år innan bostadsefterfrågan når en nivå om ca 70 000 bostäder per år, fig. 2. Med
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trend menas den genomsnittliga förändringen de senaste 10 åren av finansiellt netto, ränta,
sysselsättning och byggkostnader.
Frågan är hur skillnaderna mellan de båda prognosmetoderna ska tolkas. Det är rimligt att tro att
huvuddelen av antalet påbörjade bostäder färdigställs inom ca två år från byggstart. Det talar för
att färdigställandet blir runt 50 000 bostäder under 2017. För bostäder som påbörjades för mer än
ett år sedan har det hittills knappast funnits skäl för byggherrarna att skjutas fram färdigställandet
nämnvärt. För 2018 och 2019 kan dock färdigställandet komma att vara lägre än vad statistiken för
antalet påbörjade bostäder indikerar. Antalet påbörjade bostäder tyder på att antalet färdigställda
bostäder skulle bli ca 60 000 år 2018. Men efterfrågemodellen indikerar samtidigt att hushållen får
svårt att absorbera en så stor volym till nuvarande priser och hyror. En sannolik konsekvens är
därför att antalet påbörjade bostäder faller kraftigt under slutet av 2017 och under 2018. Ett sådant
fall börjar då troligen påverka färdigställandet under slutet av 2018 och under 2019. För företag
som bygger nya bostäder indikerar skillnaderna i antalet påbörjade bostäder och skattad
efterfrågan med hänsyn till betalningsförmåga från och med 2017 att betydande svårigheter att
sälja eller hyra ut delar av nyproduktionen kan uppstå.
Prognoser och scenarier för Stockholms- och Göteborgsregionerna
Motsvarande prognosutfall för de båda storstadsregionerna Stockholm och Göteborg visar att
antalet påbörjade bostäder torde innebära ca 18 000 färdigställda bostäder och den
efterfrågebaserade prognosen ungefär 16 000 efterfrågade (exklusive specialbostäder) bostäder
under år 2017 om vi bortser ifrån att antalet påbörjade bostäder inte är uppräknade med historisk
eftersläpning i rapporteringen till SCB, fig. 4.
Färdigställda lägenheter* exklusive
specialbostäder i Stockholms- och
Göteborgs-regionen, faktiskt och
skattat samt prognos
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Figur 3. Färdigställda lägenheter i Stockholms- och
Göteborgsregionerna samt prognos. Källa: SCB
och Evidens. Påbörjade bostäder laggade sex
kvartal. * Ej justerat för eftersläpning i
inrapportering.
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Figur 4. Färdigställda lägenheter i Stockholms- och
Göteborgsregionerna samt scenario långsiktig
trend. Källa: SCB och Evidens. Påbörjade bostäder
laggade sex kvartal. * Ej justerat för eftersläpning i
inrapportering
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Eftersom antalet påbörjade bostäder är förskjutna med ca sex kvartal i grafen bedöms
uppräkningen bli relativt liten.
Således indikerar modellresultatet att antalet påbörjade bostäder också i de två
storstadsregionerna tycks vara högre än vad efterfrågemodellen indikerar. Efterfrågan skattas
enligt prognosmodellen växa till ca 18 000 år 2019. Men antalet påbörjade bostäder indikerar att
det faktiska färdigställandet under 2018 kommer att vara närmare 22 000 nya bostäder. Slutsatsen
är därmed att det också i storstäderna finns risk för ett högre färdigställande än vad
efterfrågemodellen visar är motiverat utifrån efterfrågan och köpkraft. Därmed talar resultaten för
att antalet påbörjade bostäder faller också i de två storstäderna de närmaste åren.
En trendmässig utveckling av efterfrågepåverkande faktorer tycks enligt modellen skapa en
efterfrågan på ca 25 000 nya bostäder (exklusive specialbostäder) år 2025, fig. 5.
Prognoser och scenarier i relation till Boverkets beräknade behov
Givet antagna konjunkturscenarier och trendmässig utveckling för efterfrågepåverkande faktorer,
visar modellresultaten att efterfrågan påtagligt understiger Boverkets beräkning av behovet av
antalet nybyggda bostäder.
Modellresultaten ska naturligtvis ses som en förenkling av verkligheten och modellen innehåller –
som alla förenklingar av en komplex verklighet – svagheter. Modellekvationerna härleds ur
historien och framtiden kan avvika från det historiska mönstret. Utvecklingen de senaste åren har
exempelvis visat att lokala politiska målsättningar och tillhörande strategier kan påverka
bostadsbyggandet positivt. Kanske är de politiska målen och tillämpade strategier mer effektiva
idag än vad de varit de senaste 10 åren, som modellsambanden baseras på. Samtidigt finns
förändringar av institutionella villkor i närtid som kan tala för att byggandet påverkas negativt
jämfört med tidigare. Hit hör exempelvis amorteringskrav som höjer likviditetsbegränsade hushålls
boendeutgifter och aviserade regler rörande ränteavdrag för företag som bygger hyresbostäder.
Baserat på både antalet påbörjade bostäder, modellresultaten för efterfrågan på nyproducerade
bostäder de närmaste åren och observationer av marknaden under hösten 2017 är den samlade
bedömningen att det med stor sannolikhet finns ett betydande glapp mellan den volym som
hushållen förmår efterfråga och Boverkets bedömning av behoven.
Bostadsefterfrågan på läns- och kommunnivå
Efterfrågemodellen för landet som helhet och för de två storstadsregionerna kan inte tillämpas på
enskilda kommuner. I en enskild kommun finns ett flertal faktorer som påtagligt påverkar hur
antalet färdigställa bostäder förändras över tid.
I ett antal kommuner är det exempelvis inte ovanligt att politiskt motiverade begränsningar
föreligger. Antalet färdigställda bostäder över tid blir då lägre än vad efterfrågan motiverar.
För några kommuner är det troligt att bostadsbyggandet just nu (på kort sikt) överstiger efterfrågan
när mål satts högre än vad efterfrågan kan motivera samtidigt som marknadens aktörer överskattat
möjligheterna att sälja/hyra ut nyproduktion.
Små kommuner i mindre lokala arbetsmarknadsregioner redovisar alltför låg betalningsvilja för att
motivera investeringar i nyproduktion, även om räntan är låg och konjunkturen i övrigt är god. För
mindre kommuner med stor årlig variation i byggtakten kan förändringarna helt enkelt inte förklaras
med hjälp av en ekonometrisk modellansats.
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Av bland annat dessa skäl ger inte den utvecklade ekonometriska modellen, som baseras på
historisk samvariation mellan byggandet och nämnda variabler, tillräcklig precision för tillämpning
på kommunnivå. Bostadsefterfrågan på lokal nivå måste därför skattas genom beräkning av antal
hushåll med ekonomiska förutsättningar att efterfråga nyproducerade bostäder, som planerar flytta
och som har preferens för nya bostäder med olika upplåtelseformer.

8/20

278

SOU 2018:35

Bilaga 4

3. Metod för att skatta efterfrågan på nya bostäder på lokala
marknader

Antalet nya bostäder som efterfrågas på en marknad beror på ett stort antal faktorer. De mest
centrala handlar om hushållens ekonomiska styrka och preferenser för olika typer av boende samt
pris- eller hyresnivå på den aktuella marknaden. Varje marknad har sina egenskaper, som ger
olika förutsättningar för hushållen att efterfråga nya bostäder med olika upplåtelseformer.
Vissa faktorer varierar med konjunkturen, andra styrs av hur hushållens värderingar svänger över
tiden, vilket i hög grad kan påverkas av exempelvis förändringar av t ex skatter eller regler för
kreditgivning. En skattning av efterfrågan kan alltså bara gälla för ett givet scenario som definieras
av egenskaper för en geografisk marknad och ekonomiska förutsättningar som ges av konjunktur
och institutionella villkor.
Nedan presenteras en metod för att beräkna efterfrågan för bostäder med olika upplåtelseformer.
Målsättningen är att kunna kvantifiera hur många bostäder som efterfrågas per år på en utvald
lokal eller regional marknad. En ambition är att metoden så långt som möjligt ska nyttja officiella
data som uppdateras regelbundet. Detta tvingar fram vissa förenklingar och i något fall saknas
allmänt tillgänglig information, t ex om hushållens preferenser för olika boendeformer på olika
marknader, vilket har en avgörande betydelse för efterfrågan. Inledningsvis diskuteras
bostadsrätter, därefter äganderätter och sist hyresrätter. Beräkningen illustreras med ett
räkneexempel för bostadsrätter som återfinns i Appendix.
Skattning av efterfrågan på nya bostadsrätter i flerfamiljshus
Priser, inkomster och boendeutgiftsandelar
Hushållens inkomster och förmåga att efterfråga nya bostäder skiljer sig avsevärt för hushåll med
olika sammansättningar. Ska en övergripande skattning av efterfrågan göras är det rationellt att
dela in hushållen i sammanboende och ensamboende. Förutom att de sammanboende i högre
utsträckning har två inkomsttagare i hushållet förstärks skillnader i inkomster mellan de två
grupperna av att de ensamboende hushållen i genomsnitt är yngre än de sammanboende.
Figur 5 visar exempel på inkomstfördelning för ensam- och sammanboende i Österåkers kommun.
Bland de ensamboende har 63 procent av hushållen disponibla inkomster lägre än 300 000 kr. För
sammanboende återfinns huvuddelen av hushållen i inkomstintervallet 500 000 till 700 000 kr.
Ytterligare nedbrytning i både åldersgrupper och familjekonstellationer, t ex med och utan barn,
skulle vara möjlig, men för beräkningar som görs övergripande för en kommun ger detta
begränsad ytterligare precision i beräkningen.
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Antal hushåll per inkomstsegment

Boendeutgiftsprocent per region,
upplåtelseform och hushållstyp 2015
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Figur 5. Inkomstfördelning för ensam- och
sammanboende, exempel från Österåkers
kommun. Källa: SCB.
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upplåtelseform och hushållstyp 2015. Källa: SCB och
Evidens.

Hushållstyp styr även nivå för normal boendeutgiftsandel, dvs. hushållens boendeutgift i relation till
disponibel inkomst. Boendeutgiftsandel är synonymt med boendeutgiftsprocent, som även
förekommer som begrepp. SCB:s statistik över hushållens boendeutgifter visar att
boendeutgiftsandelar (benämns även boendeutgiftsprocent) i huvudsak skiljer sig mellan
ensamboende och sammanboende. Nivå för boendeutgift i olika regioner i Sverige eller i storstäder
jämfört med mindre orter skiljer sig däremot i mindre utsträckning, se figur 6. Indelning i ensamoch sammanboende hushåll framstår även med hänsyn till hur boendeutgiftsandelar fördelar sig
som motiverad.
Med utgångspunkt från att hushållen delas upp i ensam- och sammanboende kan antagande
göras om efterfrågade bostadsstorlekar. Ett rimligt antagande är att tilldela ensamboende två rum
och kök och sammanboende tre rum och kök. De ensamboende hushållen är en heterogen grupp
med variation i både ålder och familjesammansättning. Bostaden som antas för det genomsnittliga
ensamhushållet ska kunna representera en yngre persons fösta bostad, barnfamilj med en
förälder, en ensamboende pensionär etc. Valet av två rum och kök för de ensamboende är alltså
en approximation som rimligt väl ska möta efterfrågan från denna blandade grupp. Antalet
kvadratmeter som tvåan antas ha bör ansättas med hänsyn till medelstorlek för nyproducerade
tvåor på den marknad som studeras. Betalningsviljan för bostadsrätter ökar vanligen om bostaden
görs yteffektiv, dvs. om samma funktion kan inrymmas på färre antal kvadratmeter. Hur mycket
hushållen värdesätter yteffektivitet varierar mellan olika marknader. I miljöer med mer
kreditbegränsade hushåll är vanligtvis värdet av yteffektivitet högre än i socioekonomiskt starkare
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miljöer. När bostäder produceras på marknadsvillkor leder detta till att de genomsnittliga
storlekarna genomgående är mindre på marknader med hög extra betalningsvilja för yteffektivitet.
För sammanboende kan ett liknande resonemang föras för att motivera val av lägenhetsstorlek.
Även denna grupp påvisar betydande variation. Storlek i antal kvadratmeter sätts lämpligen på
motsvarande sätt utifrån marknadens preferenser, som avslöjas i betalningsviljans variation
beroende på grad av yteffektivitet.
I en skattning av efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter är priset för nya bostäder ett av de
mest centrala antagandena. För varje marknad finns ett rådande marknadspris för nyproducerade
bostadsrätter. En väl fungerande metod för att bestämma marknadspriset för nya bostäder är att
analysera genomförda transaktioner på successionsmarknaden, som alltid är ett substitut till
nyproducerade bostäder och addera skattat värde av kvalitetsskillnader i det begagnade beståndet
jämfört med nya bostäder.
Utgifter för finansiering
När antaganden gjorts om genomsnittliga bostadsstorlekar för ensam- och sammanboende samt
marknadspris för studerad miljö kan utgifter för finansiering skattas. Utgifterna utgörs av
ränteutgifter för upptaget lån samt amortering. För att beräkna dessa utgifter krävs antagande om
lånebehov. Genomsnittligt lånebehov kan beräknas med stöd av data om hushållens
genomsnittliga belåningsgrad för nytecknade bostadslån med bostadsrätt som säkerhet. Det är
dock förenat med betydande problem att inhämta relevant data. Ansvariga myndigheter har tillgång
till information men den publiceras sällan tillräckligt granulär för att kunna användas för mer
ingående beräkningar. Detta blir t ex uppenbart när oberoende specialister ska genomföra egna
beräkningar av hur bostadsmarknaden kommer påverkas av Finansinspektionens skärpta
amorteringskrav, vilket är en omöjlighet med utgångspunkt från offentlig statistik.
Riksbanken offentliggjorde under 2017 en rapport2, där de per kommun redovisade hushållens
bolåneskuld med småhus respektive bostadsrätt som säkerhet. Tillsammans med uppgifter om
respektive kommuns priser för småhus och bostadsrätter kan genomsnittliga belåningsgrader
beräknas. Bolåneskulder som redovisas är dock inte fördelade på nytecknade och befintliga lån,
vilket är en betydande nackdel eftersom belåningsgrad i den totala lånestocken skiljer sig avsevärt
från nytecknade lån. Finansinspektionen undersöker årligen i sin bolånerapport belåningsgrad,
skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll3. Här redovisas
genomsnittliga belåningsgrader för nytecknade lån. Tillkortakommandet med denna data är den
geografiska indelningen som är förhållandevis grov: Storgöteborg, Stormalmö, Storstockholm,
Övriga landet och Övriga stora städer, se figur 7. Dessutom särredovisas inte belåningsgrad med
småhus och bostadsrätt som säkerhet för respektive geografi. Belåningsgrad fördelat på bolån
med småhus respektive bostadsrätt som säkerhet redovisas bara aggregerat för Sverige som
helhet.

2Riksbanken

2017. Sifferunderlag, Hushållens skuldsättning: Ett regionalt perspektiv.
2017. Den svenska bolånemarknaden (2017).

3Finansinspektionen
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Belåningsgrad per kommun, befintliga och nya lån,
bostadsrätt och småhus
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Figur 7. Belåningsgrad för nya bolån, genomsnitt
per region. Källa: Finansinspektionen.

Figur 8. Beräknad belåningsgrad per kommun för
hushåll med bolån med bostadsrätt och småhus
som säkerhet, sorterat efter bostadsrätt, befintliga
och nya lån. Av utrymmesskäl visas bara etiketter
för ett fåtal kommuner i figuren, se figur i appendix
där samtliga kommuner kan utläsas. Källa:
Riksbanken, Värderingsdata och Evidens.

Detta betyder sammanfattningsvis att en samlad bedömning får göras med stöd av statistik från FI
och Riksbankens för att bestämma genomsnittlig belåningsgrad och därmed lånebehov för
respektive marknad. För kommuner i Stockholms län betyder det att ett rimligt antagande är en
belåningsgrad i storleksordningen 60 procent.
Ett antagande om bolåneränta krävs. En möjlig utgångspunkt är välja en genomsnittlig
marknadsprissatt bolåneränta med medelkort bindningstid, t ex två år.
Avslutningsvis krävs även antagande om utgift för amortering. Beroende på vilken belåningsgrad
som väljs kan amorteringstakten antas med stöd av FI:s regelverk, vilket t ex betyder att en
belåningsgrad mellan 50 och 70 procent bör ge ett antagande om amortering om cirka 1 procent
av skulden. Statistik från FI:s årliga bolånerapport kan ge ytterligare vägledning. I det stickprov av
bolån som FI undersöker kan utläsas att amorteringsutgiften som andel av skuld är 1,2 procent för
bolånetagare med belåningsgrad 50–70 procent, se figur 9. FI:s statistik på amorteringsutgifter
finns även sammanställd per region och här framgår att i Storstockholm är genomsnittlig
amortering 1,1 procent, Storgöteborg 1,2 procent och Stormalmö 1,6 procent, se figur 10. Den
procentuellt högre amorteringsutgiften i Malmö är logisk med hänsyn till att genomsnittlig
belåningsgrad i Stormalmö är 67 procent, att jämföra med ungefär 60 procent i Storstockholm och
Storgöteborg, se figur 7.
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Slutsatsen av denna översiktliga genomgång av belåningsgrader och amorteringsutgifter är att
specifika antaganden bör göras per region och eventuellt även per kommun för den grupp som
benämns övriga stora städer i FI:s material, där variationen kan vara betydande.
Amorteringsutgift som andel av skuld
fördelat på belåningsgrad
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Figur 9. Amorteringsutgift som andel av skuld
fördelat på belåningsgrad. Källa:
Finansinspektionen.
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Figur 10. Amorteringsutgift som andel av skuld
fördelat på region. Källa: Finansinspektionen.

Summan av avgift till bostadsrättförening och utgift för finansiering är den totala boendeutgiften för
hushåll i bostadsrätt.
Med hänsyn till den boendeutgiftsandel som antas kan krav på lägsta disponibel inkomst för
ensamboende och sammanboende hushåll beräknas som total boendeutgift dividerat med
boendeutgiftsandel för respektive hushållstyp.
Upptagningsområde och flyttmönster
Nästa steg är att beräkna hur många hushåll i ett sannolikt upptagningsområde som uppfyller det
identifierade inkomstkravet. Upptagningsområdet för nya bostäder beror på ett flertal faktorer, där
de viktigaste är upplåtelseform och typ av bostad samt marknadens geografiska läge i regionen.
Studier av hushåll som flyttat till nyproducerade bostadsrätter i flerbostadshus och hushåll som
flyttat till nyproducerade hyresrätter i flerbostadshus visar att upptagningsområdet för hyresrätter
generellt är större än till bostadsrätter. Även småhus, både äganderätt och i bostadsrättsform,
rekryterar vanligen sina kunder från ett större omland än bostadsrätter i flerbostadshus. De nya
bostädernas lokalisering i regionen har också stor betydelse för upptagningsområdets storlek.
Kommuner i perifera delar av en region rekryterar ofta en hög andel av inflyttarna till de
nyproducerade bostadsrätterna lokalt från den egna kommunen. Det motsatta förhållandet gäller i
de mer centrala delarna av regionen där rörligheten över kommungränserna kan vara stor. I täta
och centrala miljöer kan bostadsområdena vara näst intill sammanväxta över kommungränserna,
vilket gör att den administrativa gränsen tappar sin strukturerande funktion. Figurer 11 och 12 visar
andelen hushåll som rekryterades från den egna kommunen till nya bostadsrätter för kommuner i
Stockholms län.
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Figur 11. Rekrytering av inflyttande till nya
bostadsrätter i flerfamiljshus från den egna
kommunen. Kartläggningen är resultat av studier av
inflyttande till ett stort antal projekt i Stockholms län.
Källa: SCB och Evidens.

Figur 12. Upptagningsområde för nyproducerade
bostadsrätter i flerfamiljshus i Järfälla, andel
inflyttande hushåll per kommun. Källa. SCB och
Evidens.

Uppgifter om hushållens inkomster fördelat på ensam- och sammanboende finns nedbruten per
SAMS-område, vilket gör det möjligt att söka ut de hushåll som uppfyller beräknade inkomstkrav
inom väl definierade geografiska områden. Om analysen görs för kommuner krävs endast
information om inkomstfördelningen i kommunen för ensam- och sammanboende hushåll, se
exempel från Österåkers kommun i figur 5. De hushåll som har inkomster som överstiger beräknat
inkomstkrav utgör en bruttomarknad för bostadsrätter, men för att beräkna den årliga efterfrågan
på nya bostäder måste reduktion göras för hushåll som inte har för avsikt att flytta och för hushåll
som inte har preferens för nyproducerad bostadsrätt i flerbostadshus.
Flyttfrekvenser och preferenser
Flyttfrekvensen för ensamboende är något högre än för sammanboende, men är i medeltal årligen
ca tio procent, vilket kan understödjas av statistik från SCB. Det betyder att av den kalkylerade
bruttomarknaden för bostadsrätter är det bara tio procent som kan räknas till årlig efterfrågan.
Flyttfrekvens är starkt korrelerat med ålder, det är därför möjligt i analysen att koppla inkomstdata
med åldersdata för att ytterligare förfina analysen på kommunnivå.
Sista filtret i beräkningen är att ta hänsyn till hushållens preferenser för olika boendeformer.
Hushållen kan välja på en ny eller en begagnad bostad, på flerbostadshus eller småhus och
slutligen på någon av upplåtelseformerna hyresrätt, äganderätt eller bostadsrätt. Hushållens
preferenser mäts lämpligen i enkätstudier. Officiella mätningar saknas, men Evidens har genomfört
mätningar vid ett par tillfällen med upp till 2 000 respondenter i storstadsregionerna och i utvalda
regionstäder.
Resultatet visar på skillnader mellan marknaderna som bland annat kan förklaras med skillnader i
bostadsmarknadernas struktur. Marknader med högt inslag av hyresrätter, som t ex Örebro och
Göteborg, påvisar lägre preferens för bostadsrätter och högre preferens för hyresrätter än
marknader med hög andel bostadsrätter, som t ex Stockholm och Uppsala. Hushållens preferenser
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varierar även med konjunkturen och faktorer som påverkar hushållens förmåga att finansiera nya
bostäder. Evidens mätningar visar att i marknader med högt inslag av bostadsrätter kan
preferenstalet för nya bostadsrätter i flerbostadshus vara så högt som 15 till 18 procent under en
normal eller god konjunktur. I marknader med lågt inslag av bostadsrätter kan motsvarande
preferenstal vara i storleksordningen hälften så stort.
Av den kalkylerade bruttomarknaden, det antal hushåll som uppfyller beräknade inkomstkrav, är
det alltså cirka tio procent som byter bostad årligen och av dessa är det i bostadsrättstäta
marknader cirka 15 procent som i första hand efterfrågar en nyproducerad bostadsrätt. Därmed är
slutsatsen att ungefär 1,5 procent av bruttomarknaden kan anses vara den årliga efterfrågan på
nya bostadsrätter från boende i den kommun som studeras.
Den totala efterfrågan i den studerade kommunen kan slutligen beräknas genom att dessutom ta
hänsyn till den rekrytering som görs från andra kommuner.
Skattning av efterfrågan på nya småhus i äganderättsform
Skattning av efterfrågan på småhus följer samma principer som den redovisade metoden för
bostadsrätt i flerbostadshus. Skillnaden är att småhuset ska belastas med drift- och
underhållskostnader i stället för den avgift som bostadsrättsinnehavaren betalar till föreningen.
Boendeutgiftsandel för boende i småhus är i medeltal lägre än för boende i hyres- eller
bostadsrättslägenheter, se figur 6 ovan. Upptagningsområde för nyproducerade småhus
diskuterades ovan och är generellt större än för bostadsrätter i flerbostadshus. Erfarenhet visar att
rörligheten inom en region kan variera stort för småhusprojekt i olika delar av regionen. Studier av
inflyttande till nybyggda småhus bör därför ligga till grund för antagande om upptagningsområde
för enskilda kommuner.
Skattning av efterfrågan på nya hyresrätter i flerfamiljshus
I likhet med beräkningen av efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter i flerfamiljshus görs
antaganden som matchar ensam- och sammanboende. Boendeutgiftsandelarna är i medeltal
högre för hyresrättsboende än för boende med bostadsrätt eller äganderätt, se figur 6.
För hyresrätter kan boendeutgiften enkelt utläsas i hyran för nyproducerade hyresrätter.
Hyresnivåer för nyproducerade hyresrätter kan i Stockholms län inhämtas från antingen från SCB
eller från Stockholms stads bostadsförmedling, som redovisar statistik för förmedlade lägenheter
under året med uppgift om hyresnivå och kötid. I Stockholms län var den genomsnittliga
hyresnivån för en nyproducerad tvåa cirka 2 100 kr/kvm/år, men variationen är stor, se figur 13.
Haninge redovisar de högsta hyrorna med nästan 2 300 kr/kvm/år och Järfälla bland de lägsta med
genomsnittshyra för tvåor på ca 1 850 kr/kvm/år.
Hyresskillnader på flera hundra kronor per kvadratmeter och år har stor betydelse för den skattade
efterfrågan. En känslighetsanalys med utgångspunkt från Järfällas förhållandevis låga
genomsnittshyror illustrerar detta tydligt. Om hyrorna för nyproducerade hyresrätter i Järfälla höjs
till medelhyran i länet reduceras efterfrågan med ca 40 procent.
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Hyra och kötider för nyproducerade lägenheter
förmedlade av Bostadsförmedlingen 2016

Upptagningsområde för nya hyresrätter i Järfälla
fördelat per kommun

Figur 13. Hyra och kötider för nyproducerade
bostäder förmedlade av Bostadsförmedlingen 2016.
Källa: Bostadsförmedlingen, Stockholms stad och
Evidens.

Figur 14. Upptagningsområde för nyproducerade
hyresrätter i Järfälla kommun, fördelning av
inflyttare per kommun. Källa: SCB och Evidens.

Studier av inflyttare till nyproducerade hyresrätter visar att rekrytering görs från ett betydligt större
omland än för bostadsrätter. Figur 13 och 14 visar resultat från jämförande studie i Järfälla mellan
inflyttande till bostadsrätt och hyresrätt i flerfamiljshus. Eftersom hyran inte är marknadsprissatt
tenderar dock resultatet att skifta i olika delar av en marknad. Hyresrätter med långa kötider, dvs. i
attraktiva lägen, tenderar att få mer lokala flyttmönster än mer perifert belägna nyproducerade
hyresrätter. Frågan om hyresrätters upptagningsområde är alltså mycket komplex.
Preferenstal för nyproducerade hyresrätter påverkas, som nämnts tidigare, av bl a tillgången på
hyresrätter. En marknad med hög andel hyresrätter har hushåll med högre preferens för nya
hyresrätter än i en marknad där bostadsrätter dominerar.
Illustration av effekter för bostadsefterfrågan av förändrade villkor
Utifrån redovisade beräkningsprinciper och data är det möjligt att för respektive marknad i form av
kommun eller län redovisa så kallade efterfrågekurvor för olika hushållstyper och upplåtelseformer.
En efterfrågekurvas lutning visar hur antalet efterfrågade bostäder vid ett givet tillfälle och med ett
givet scenario varierar med olika priser, hyror, storlekar och finansieringsvillkor etc.
Efterfrågekurvorna kan tas fram genom att genomföra beräkningar där alla förutsättningar enligt
beskrivningen ovan hålls konstanta förutom priset. För varje ny prisnivå beräknas en ny efterfrågad
volym bostäder. Beräkningarna plottas sedan i ett diagram, se figur 15.
En fördel med att kunna skatta en ungefärlig efterfrågekurva för efterfrågan på bostäder på en
lokal eller regional marknad är att det möjliggör skattningar av effekter av ändrade villkor. Man kan
exempelvis visa hur efterfrågan i form av antalet efterfrågade bostäder ökar om exempelvis hyror
skulle kunna sättas lägre eller hur efterfrågan uttryckt som antalet efterfrågade bostäder minskar
om krav på amortering ökar osv.
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Eftersom beräkningsmodellen innehåller en del förenklingar och antaganden samt eftersom
förändringar av förutsättningar kan leda till beteendeförändringar hos hushållen blir naturligtvis
också sådana efterfrågekurvor behäftade med fel. Men de kan trots inbyggda fel och brister vara
intressanta att studera.
Efterfrågan vid förändrad amortering, antal
bostadsrätter i Stockholms stad
90 000

Pris, kr/kvm

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
0

1 000

2 000

3 000

Antal
Ensamboende 1,3% amortering
Ensamboende 0,9% amortering
Sammanboende 0,9% amortering
Sammanboende 1,3% amortering

Figur 15. Illustration av hur efterfrågan skiftar vid krav
på ökad amorteringstakt. Källa: Evidens.

Figur 15 visar en beräkning av efterfrågekurvor för nyproducerade bostadsrätter för ensamboende
och sammanboende i Stockholms stad. Beräkningen har förenklats genom att den endast baseras
på hushåll som bor i kommunen och tar således inte hänsyn till inflyttningar från andra kommuner.
Men med hjälp av beräkningen kan exempelvis effekter av ändrade förutsättningar skattas
översiktligt. Den streckade blå linjen visar efterfrågekurvan för ensamboende och den streckade
orangea linjen för sammanboende. Om förutsättningarna snabbt ändras genom krav på högre
amortering kommer efterfrågekurvan skifta nedåt. Det krävs då en högre inkomst för att hålla
boendeutgiftsandelen konstant vilket innebär att färre hushåll på kort sikt kan efterfråga nya
bostadsrätter vid en given prisnivå. Skillnaden i amorteringstakt mellan 2015 och 2016 då ett
amorteringskrav infördes var ca 0,3-0,5 procentenheter för hushåll med en belåningsgrad över 50
procent. Tillämpas en sådan höjning i beräkningar av en ny efterfrågekurva kan man se att kurvan
skiftar nedåt. Av illustrationen i figur 15 framgår att efterfrågan minskar med 300 bostadsrätter vid
en prisnivå om 60 000 kr/kvm. Vid högre prisnivåer blir effekten något större medan den blir något
mindre vid lägre prisnivåer. För sammanboende blir effekten lägre eftersom de i genomsnitt har
högre inkomster.
Som nämnts är skattningen en förenkling av verkligheten. I beräkningen tas exempelvis ingen
hänsyn till eventuella beteendeförändringar hos hushållen. Man kan anta att hushåll som har
finansiella tillgångar väljer att förvärva nya bostäder med lägre belåningsgrad för att undgå högre
amorteringsutgifter. Andra hushåll kanske accepterar högre boendeutgiftsandelar. Det är dessutom
möjligt att preferenser ändras i grupper av hushåll till förmån för hyresbostäder etc.
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Osäkerheter och felkällor
Som framgått av beskrivningen innehåller en skattning av efterfrågan på bostäder enligt redovisad
metodik felkällor och förenklingar. Det finns relativt god tillgång till data som beskriver priser och
hyror i nyproduktionen samt inkomstdata för hushåll, även om denna redovisas med eftersläpning.
Dessutom kan man med hjälp av flyttstudier baserade på data från folkbokföringen identifiera
relevanta rekryteringsområden och flyttfrekvenser för nyproduktionen i olika lägen och med olika
upplåtelseformer.
Det råder däremot större osäkerhet om vilka bostadsstorlekar olika typer av hushåll väljer eftersom
sekretessregler kopplade till data om folkbokföring och lägenhetsregister hindrar mer detaljerade
analyser. Här krävs antaganden om genomsnittliga bostadsstorlekar.
Vidare saknas bra data om hushållens finansiella tillgångar på lokal och regional nivå. Storleken på
hushållens finansiella förmögenheter som används vid bostadsförvärv får skattas med hjälp av
genomsnittsdata för belåningsgrader för nya bolån. Det är dock uppenbart att dessa tillgångar är
ojämnt fördelade mellan olika typer av hushåll vilket är en uppenbar felkälla i beräkningarna. Det är
oklart vilka skillnader som gäller för ensamboende och sammanboende, för olika inkomstgrupper
och för yngre respektive äldre hushåll.
Den kanske största bristen är tillgång till data som beskriver boendepreferenser i form av andelen
hushåll med flyttplaner som föredrar respektive upplåtelseform samt som föredrar nyproduktion
före successionsbostäder. I beräkningar har data från Evidens egna enkätundersökningar använts.
Dessa kan ge någorlunda statistiskt tillförlitliga resultat på regional nivå men för att felmarginalerna
ska vara små på kommunnivå krävs mer omfattande datainsamling. Det krävs dessutom
kontinuerlig insamling av denna typ av data eftersom det är troligt att preferenser förändras över tid
och med konjunkturen.
Slutligen är redovisade beräkningar statiska medan verkligheten innehåller betydande inslag av
dynamik. Ändrade förutsättningar i form av konjunkturförändringar och ändrade institutionella
villkor påverkar sannolikt hushållens beteenden, vilket inte fångas i en i huvudsak statisk analys.
Sammantaget finns det trots dessa brister och felkällor anledning att tro att beräkningarna som
redovisats vid en skarp tillämpning för en given marknad kommer närmare ett faktiskt utfall av
hushållens efterfrågan på bostäder än beräkningar som endast tar hänsyn till hur antalet hushåll
förändras. Vi bedömer därför att redovisad beräkningsmetodik är användbar för att utveckla
betydligt bättre skattningar av bostadsefterfrågan på kommun- och länsnivå än beräkningar som i
huvudsak baseras på demografiska förändringar.
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Appendix – beräkningsexempel för bostadsrätter

BOSTADSRÄTTER

Ensamboende

Bostadsstorlek, kvm
Boendeutgiftsandel
(boendeutgift/disponibel inkomst)
Bostadspris, kr/kvm
Bostadspris, kr

Sammanboende
50

80

24 %

16 %

42 800

40 500

2 140 000

3 240 000

1 498 000

2 268 000

Lån, kr

70 %

Ränta efter avdrag, kr/år

1,46 %

21 811

33 022

Amortering, kr/år

1%

14 980

22 680

Avgift, kr/kvm/år

650

32 500

52 000

Summa boendeutgift, kr/år

69 291

107 702

Minsta disponibla inkomst,
kr/år/hushåll

288 712

673 138

19 023

12 638

9,9 %

8,9 %

18,0 %

15,6 %

1,8 %

1,4 %

339

176

Antal hushåll i upptagningsområde
Flyttfrekvens
Sannolikhet flytta till ny BR
Tillgänglig marknad, andel av
hushåll
Marknadsdjup, antal hushåll

Totalt

31 661

514
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn i en
digitaliserad värld. Fi.
2. Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. Ju.
3. En strategisk agenda
för internationalisering. U.
4. Framtidens biobanker. S.
5. Vissa processuella frågor på
socialförsäkringsområdet. S.
6. Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. Ju.
7. Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. Fö.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2018. Beslut under osäkerhet. M.
9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.
10. Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.
11. Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. U.
12. Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. A.
13. Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? Fi.
14. Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.
15. Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. M.
16. Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. N.
17. Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. U.

18. Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. Ku.
19. Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. U.
20. Gräsrotsfinansiering. Fi.
21. Flexibel rehabilitering. A.
22. Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. A.
23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.
24. Tid för utveckling. A.
25. Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. Fi.
26. Några frågor i skyddslagstiftningen.
Fö.
27. Ekonomiska sanktioner mot
terrorism. UD.
28. En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. Ju.
29. Validering i högskolan – för
tillgodoräknande och livslångt
lärande. U.
30. Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. Ju.
31. En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. Fö.
32. Ju förr desto bättre – vägar till en
förebyggande socialtjänst. S.
33. Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. Ju.
34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.
35. Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar. N.

Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. [12]
Flexibel rehabilitering. [21]
Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. [22]
Tid för utveckling. [24]
Finansdepartementet
Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn
i en digitaliserad värld. [1]
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]
Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? [13]
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]
Gräsrotsfinansiering. [20]
Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. [25]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. [31]
Justitiedepartementet
Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]
Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]

En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. [28]
Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. [30]
Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. [33]
Kulturdepartementet
Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. [18]
Konstnär – oavsett villkor? [23]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. [15]
Vägar till hållbara vattentjänster. [34]
Näringsdepartementet
Vägen till självkörande fordon –
introduktion Del 1 + 2. [16]
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.
[35]
Socialdepartementet
Framtidens biobanker. [4]
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]
Ju förr desto bättre – vägar till
en förebyggande socialtjänst. [32]
Utbildningsdepartementet
En strategisk agenda
för internationalisering. [3]
Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]

Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. [11]
Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. [17]
Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. [19]
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. [29]
Utrikesdepartementet
Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]
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Förord
Tillgång till och användning av digital kommunikation ger ökade möjligheter att ta del av samhällets
tjänster och utbud, ta del av digitala tjänster samt driva och utveckla företag. Det bidrar också till
social sammanhållning. För ett hållbart samhällsbygge är bredbandsinfrastrukturen en förutsättning.
Syftet med bredbandsstrategin är att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så att alla
kan delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar
och vistas. Strategin innehåller länets övergripande vision, mål och insatser för
bredbandsutvecklingen. Den regionala strategin omsätter den nationella bredbandsstrategin till
regionala förutsättningar i Kalmar län.
Genom en bredbandsinfrastruktur i ständig utveckling kan möjligheter och risker hanteras och skapa
förutsättningar för ett datadrivet samhälle, för digitalisering och för digital omställning. Det innebär att
det i områden där, människor och uppkopplade saker (sakernas internet) normalt befinner sig, bör vara
möjligt att använda digitala tjänster som efterfrågas via trådlös eller fast uppkoppling. Det datadrivna
samhället uppnås genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Infrastrukturen avser inte
bara fysisk infrastruktur, utan i ett datadrivet samhälle är data i sig en del av infrastrukturen. Samtidigt
är det viktigt att ständigt hantera de risker som finns kring data och tillgängligheten av data. Det
regionala perspektivet i flertalet utmaningar inom bredbandsinfrastruktur måste lyftas fram. Dels bör
regionen i flertalet frågeställningar agera samlat för att blir en större aktör, öka och samordna
kompetenser och i möjligaste mån nå en bättre samhällsekonomisk effekt.

Ulf Nilsson

Anders Henriksson

Ordförande
Regionförbundet i Kalmar län

Ordförande
Landstinget i Kalmar län
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Sammanfattning
Tio strategiska vägval
1. Användaren är i centrum för utveckling av bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län
2. Fiberbaserade nät, där heterogena öppna nät samverkar, är grunden för att möjliggöra
digital kommunikation i Kalmar län
3. Bredbandsinfrastrukturen bör möjliggöra digital kommunikation för alla, men att faktisk
anslutning och uppkoppling samt användning förutsätter individens efterfrågan.
4. Fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser oavsett vem
som äger nät för digital kommunikation.
5. Kalmar län tar aktivt ta del av utveckling inom bredbandsinfrastruktur internationellt,
nationellt och interregionalt.
6. Bred regional samverkan och dialog kring länets bredbandsutveckling mellan regionala
aktörer, kommuner, näringsliv, marknadsaktörer och intresseorganisationer.
7. Driva på och uppmuntra marknadsinvesteringar som möjliggör tillgång till digital
kommunikation i hela Kalmar län
8. Verka för öppna, resilienta och hållbara nät för digitala tjänster
9. Kvalitetssäkrade öppna, resilienta och hållbara nät med säkerhet och tillgänglighet som
är samhällsekonomiskt hållbart.
10. Bredbandsinfrastruktur bör integreras i en utvecklad samhällsplaneringsprocess, som
möjliggör omställning för ett datadrivet hållbart samhälle.
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Möjliggöra för digital kommunikation i hela Kalmar län 2025
Mål

År 2020
bör 100 procent av hushållen och företagen ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband
År 2023
bör hela Kalmar län ha tillgång till digital kommunikation av god kvalitet där alla och allt
normalt befinner sig
År 2025
bör hela Kalmar län ha tillgång till snabbt bredband – bör minst 98 procent av alla hushåll
och företag samt publika platser ha tillgång till minst 1 Gbit/s
bör hela Kalmar län ha tillgång till digital kommunikation av god kvalitet
Det övergripande målet är att möjliggöra digital kommunikation1 i hela Kalmar län för alla, allt och
alltid där bredbandsinfrastrukturen motsvarar användarens behov av digital kommunikation som
stödjer digitaliseringen. Digitaliseringen stödjer en hållbar utveckling. Den ger tillgång till en större
arbetsmarknad, större tjänstemarknad, nya utbildningar och ett större kulturutbud. Det bidrar till ett
demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle att växa i. Där vi människor, företag och organisationer
har tillgång till och är aktiv del av en digital global ekonomi och ett digitalt globalt samhälle2.
Bredbandsinfrastrukturen ökar tillgängligheten till digitala produkter och tjänster för konsumenter och
företag i regionen så digitaliseringens fulla potential ska kunna tillvaratas. Användaren ska vara trygg i
att uppkopplingen fungerar för den interaktiva användning och för utveckling av de digitala tjänster
och datakommunikation som ett datadrivet samhälle behöver.
Bredbandsinfrastrukturen kan också kopplas till mål i Agenda 2030 som handlar om att bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja
innovation. Enskilda individer, statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra
organisationer är i dag beroende av tillförlitliga elektroniska kommunikationstjänster som fungerar
under alla förhållanden3. Genom att utvecklas med och vägledas av innehållet i bredbandsstrategin
skapar vi förutsättningar för en ökad användning av digitala nät och tjänster där användaren kan växa
i. I en digital ekonomi och ett digitalt samhälle driver vi alla efterfrågan av ständig tillgänglighet,
ökande datatrafik, högre säkerhet samt nya funktioner och tjänster. Målen för digital kommunikation
är baserade på heterogena fiberbaserade nät vilka finns i närheten av hushåll, företag och områden där
människor och saker normalt befinner sig. Det innebär att anslutningar, till fasta platser, och
uppkoppling kan vara fasta och trådlösa. Olika faktorer som ex. geografiskt läge, byggnaders
konstruktion, användarutrustning och användning påverkar vilken teknik som är lämplig.
Digital kommunikation omfattar elektronisk kommunikation och avser tillgång till stabil och sömlös
uppkoppling av god kvalitet. Det innebär att det bör vara möjligt att interaktivt använda digitala
tjänster som efterfrågas, situationsanpassat, via trådlös eller fast uppkoppling. I normalfallet innebär
det att det finns applikationstäckning. Applikationstäckning innebär att det finns möjlighet att
interaktivt använda tjänster, applikationer och andra funktioner utanför hem eller arbetet, till exempel i
1

Elektronisk kommunikation, Lagen om elektronisk kommunikation, (Lag 2003:389)
EU Digital Single Market, Creating a European Digital Economy and society with growth potential, 2016
3
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213), 2017
2
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kollektivtrafik, i bilen och på promenaden. Samma gäller för uppkopplade saker. Digital
kommunikationen bör vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i
sin situationsanpassade användning. Målen innebär att alla och allt bör ha möjlighet anslutning och
uppkoppling samt är beroende av skäliga erbjudanden. Utgångspunkten är en marknadsdriven
utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig
infrastruktur. Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser.
Faktisk anslutning och uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt vilja och intresse att
investera4.

Agenda 2030

Under 2015 beslutade FN:s medlemsländer att förbinda sig till 17 globala hållbarhetsmål som ersätter
Milleniemålen. Dessa mål ska vara uppfyllda till år 2030, varför vi i Sverige ibland refererar till dem
som Agenda 2030. Målen handlar t.ex. om att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja
fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Den regionala bredbandsstrategin handlar om att möjliggöra
digital kommunikation för hela Kalmar län. Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål utgör
ramen också i detta sammanhang. Det datadrivna samhället berör all samhällsutveckling och
därigenom samtliga globala mål för hållbar utveckling. Detta handlingsprogram har dock tydligast
koppling till följande Agenda 2030 mål:
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

4

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi (N2016/08008/D), 2016
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Tio strategiska vägval
1. Användaren är i centrum för utveckling av
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län
Det är viktigt att sätta användaren i centrum för utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen.
Bredbandsinfrastrukturen bör utvecklas för användning av olika digitala tjänster och applikationer
såväl som användares som sakers samlade behov av digital kommunikation. Såväl individer, företag
som offentlig sektor genererar data5. När en person t.ex. använder en mobiltelefon, söker på internet,
lägger upp foton på sociala nätverk eller betalar med kreditkort skapas data som beskriver
aktiviteterna. Följden blir att användaren behöver kunna flytta sig mellan olika nät, tekniker och
leverantörer. Sömlös uppkoppling för användare och saker där betydelsen av att vara ständigt
uppkopplad ökar hela tiden. Detta bidrar även till en bättre upplevelse av täckning och kapacitet.
Interaktiva användare kommer att utveckla och öka behovet av att generera data som skall
kommuniceras ”upp till internet” vilket driver behov av högre hastighet (uppströms) och ökad
kapacitet i näten. Realtidsanvändning i en ökad digitalisering av samhället ställer även krav på låg
fördröjning och trafikklasser för olika applikationer och datakommunikation.
Digitaliseringen möjliggör och leder till en ökad individualisering6 av användaren. Detta gör att
individen sätts i centrum på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Denna nya nivå av
användarorientering påverkar företag, civilsamhällets organisationer och även de offentliga
verksamheterna. Individer förväntar sig ett skräddarsytt erbjudande som ständigt kan förändras.
Spelreglerna ändras därmed för företagens och det offentligas relation med medborgare och kunder
samt fördistribution och produktion av produkter och tjänster. Digitaliseringen innebär att användaren
och det användargenererade är utgångspunkt för identifiering av behov och innovation, dvs. en
kontinuerlig utveckling av tjänster utifrån testresultat och texter i mindre skala för att sedan skala upp
fungerande lösningar. De ökade möjligheterna till och förväntningarna på transparens och på
informationsinhämtning ”on demand” utgör nya förutsättningar liksom de ökade analysmöjligheter
som den ökade mängden digitala data ger. Därför blir det viktigt att användaren har valfrihet kring
tjänster och leverantörer för sitt behov av digital kommunikation.
Uppkopplade stråk för resande med behov av mer eller mindre ständig uppkoppling kräver säkerställd
tillgång till stabil och sömlös uppkoppling av god kvalitet. Det öppnar upp möjligheten för resenärerna
att använda restiden för exempelvis arbete eller studier. En viktig inriktning blir därför att förbättra
kapaciteten i de trådlösa näten efter länets starka stråk, och speciellt där det förekommer starka
kollektivtrafikrörelser. Ska användare och saker vara uppkopplade där de normalt vistas och på väg
mellan hemmet och arbetet krävs investeringar i såväl täckning som kapacitet samt nyttjande av olika
spektrum. Flertalet trådlösa nät finns och kommer utvecklas och byggas ut. Trådlös täckning bygger
på kombinationen av antalet master (ex. basstationer), frekvenser samt nät (GSM, LTE, WiFi, LoRa,
radiolänk, m.fl.) samt flera nätägare och operatörer.
Det är viktigt att konsumenter och företag investerar i bredbandsanslutningar och uppkoppling med
tillräcklig kapacitet för att kunna ta del av digitaliseringens fördelar. Faktisk anslutning och
uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt ekonomisk möjlighet, vilja och intresse att
investera7. Den bredbandsuppkoppling som krävs i en viss situation kan vara fast eller trådlös.

5

Digitaliseringskommissionen, Temarapport 1 Det datadrivna samhället, 2016
Digitaliseringskommissionen, Temarapport 2 Det sociala kontraktet, 2016
7
Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
6

Bredbandsstrategi

8

Kalmar län 2018-2025

FÖRSLAG
Det blir allt viktigare att beakta utmaningar kring länets alla miljoner uppkopplade sensorer och annan
användarutrustning samt operativsystem i näten. Digital kommunikation börjar och slutar i
uppkopplade sensorer och andra användarutrustningar som bör vara hela och uppdaterade.
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2. Fiberbaserade nät, där heterogena öppna nät samverkar,
är grunden för att möjliggöra digital kommunikation i hela i
Kalmar län
För att möta ett datadrivet samhällets behov av överföring av små och stora datamängder över stora
avstånd med hög hastighet, stor kapacitet, liten fördröjning, ständig uppkoppling och tillgänglighet
behövs en samverkande bredbandsinfrastruktur. Oavsett om uppkoppling eller anslutning till
användare eller sak sker via ett flertal både fasta och trådlösa nät är fiberbaserade nät avgörande för de
stora mängder data som ska transporteras, till och från användaren eller sak. Det är därför prioriterat
att en marknadsstyrd utbyggnad av fiberbaserade heterogena öppna nät görs så att hushåll och företag
har tillgång till nät och möjlighet att anslutas i Kalmar län. För utvecklingen av bredband i Kalmar län
innebär detta att nuvarande fokus på fiber och utbyggnad av fibernät behöver kompletteras och
omfatta passiv infrastruktur som inplacering och kraftförsörjning, trådlösa nät, aktiva nät samt mjuk
digital infrastruktur.
Vidare ska PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet8 säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett
kontinuerligt och långsiktigt driftsäkerhetsarbete. Det är av vikt att marknadsaktörerna aktivt verkar
för en höjd kvalitetsnivå, bl.a. vad avser nätsäkerhet samt formulerar miniminivåer för specifika
funktioner som motsvarar kraven på säkerhet och robusthet för samhällsviktiga digitala tjänster samt
att har stöd för IPv6.
Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central fråga hos berörda offentliga aktörer på statlig, regional
och kommunal nivå. Enligt den nationella bredbandsstrategin9 ska det långsiktiga behovet av
bredbandsinfrastruktur ingå som en del i kommunernas utvecklings- och planeringsarbete samt i det
regionala tillväxtarbetet. I plan- och bygglagen10 har elektroniska kommunikationer förts in som ett
allmänt intresse sedan 2011.

8

Föreskrifter om krav på driftsäkerhet, PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsen, 2015
Sverige helt uppkopplat 2025 (N2016/08008/D)
10
Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap § 10
9
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3. Bredbandsinfrastrukturen bör möjliggöra digital
kommunikation för alla, men att faktisk anslutning,
uppkoppling samt användning förutsätter individens
efterfrågan
Det är viktigt att konsumenter och företag fortsätter investera i bredbandsanslutningar och
uppkoppling med tillräcklig kapacitet. Möjliggöra digital kommunikation innebär att alla och allt bör
ha möjlighet till anslutning och uppkoppling till skäliga erbjudanden. Faktisk anslutning och
uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt ekonomiska möjlighet, vilja och intresse att
investera11. Den bredbandsuppkoppling som krävs i en viss situation kan vara fast eller trådlös. En
förändrad arbetsmarknad ställer nya krav på mobilitet och tillgång till bredband. Företag digitaliseras i
allt högre utsträckning, vilket ställer ökade krav på att medarbetare ska kunna vara uppkopplade, inte
bara från arbetet utan även i hemmet, under pendling till och från arbete samt på resor och möten. Ur
ett nätperspektiv behövs även sensorer, användarutrustning och operativsystem lyftas fram som viktiga
delar för digital kommunikation.
Det kan finnas fall där kunden av någon anledning inte vill eller saknar ekonomisk förmåga eller
prioritering. Liknande resonemang kan omfatta de hushåll och företag som i efterhand vill ansluta till
nätet. Det är därför viktigt att alla hushåll och företag får minst ett erbjudande om anslutning av
byggnader respektive internetaccess för att kunna göra aktiva val.
Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Investeringar
kan förordas då det ger en större utväxling på satsat kapital, för att undvika flera bidragssystem samt
att bidrag kan vara kostnadsdrivande. I de flesta fall kan detta lösas genom att konkurrensutsättning
sker inför olika insatser, exempelvis genom upphandling. Med upphandling följer en möjlighet att
ställa krav. Samtidigt är det viktigt att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar när
geografiska avstånd och lägre befolkningsdensitet leder till dyrare utbyggnad per anslutning.

11

Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
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4. Fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med
offentliga insatser oavsett vem som äger nät för digital
kommunikation.
Möjliggöra digital kommunikation i Kalmar län baseras på marknadsdriven utbyggnad och utveckling.
Det innebär att investeringar i nät för digital kommunikation drivs av marknadsaktörer och i
förekommande fall kompletteras med offentliga insatser i samklang med det offentligas behov och
ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur för invånare, näringsliv, besökare och
offentlig verksamhet. Det är därför prioriterat att en marknadsstyrd utbyggnad av fiberbaserade nät
görs så att hushåll och företag har tillgång till nät och möjlighet att anslutas samt uppkopplingar i hela
Kalmar län.
I Kalmar län är det stora skillnader i kommunernas sätt att arbeta med bredbandsutveckling. Det är
också stora skillnader i hur långt utbyggnaden har nått. Det kommer därför inte finnas ett rätt sätt i
nuvarande eller kommande frågor. Den utgångspunkten innebär att vi behöver blanda regionala,
mellankommunala och lokala lösningar för att nå målen i bredbandsstrategin. Samverkan och även
samhandling kommer vara behovsanpassat, dels för att minska transaktionskostnaderna för
bredbandsutbyggnad, dels för ökad förståelse för var gränsen går för vad som kan anses vara
marknadsstörande i förhållande till betydelsen av att kommunens invånare har tillgång till snabbt
bredband.
Då bredbandsmarknaden redan är etablerad med ett antal aktiva aktörer är det viktigt att regionen
agerar så att villkoren för dessa och potentiellt nya aktörer påverkas på ett positivt sätt. Aktörer på
marknaden omfattar privatägda och föreningsorganiserade marknadsaktörer såväl som offentligt ägda
aktörer ex kommunala nätverksamheter samt statliga myndigheter och bolag vilka erbjuder
bredbandsinfrastruktur för digital kommunikation till kunder. Genom löpande dialog om och analyser
av vilka åtgärder som underlättar för aktörer att verka på marknaden samt att identifiera områden och
hinder som finns för aktörer att genomföra sina planer.
För offentliga organ gäller att stimulera utbyggnad där marknaden inte anser det vara lönsamt att
investera. Investeringar kan förordas då det ger en större utväxling på satsat kapital, för att undvika
flera bidragssystem samt att bidrag kan vara kostnadsdrivande. I de flesta fall kan detta lösas genom
att konkurrensutsättning sker inför olika insatser, exempelvis genom upphandling. Med upphandling
följer en möjlighet att ställa krav. Strävan är en marknad i harmoni med samhällets behov av
tillräckligt täckande robust infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.
När nu regeringen höjer ambitionsnivån och bredbandsmålen omfattar alla är det avgörande att
marknadens aktörer fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det.
Samtidigt är det viktigt att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar när geografiska avstånd
och lägre befolkningsdensitet leder till dyrare utbyggnad per anslutning. Modeller för att minimera
behovet av löpande offentliga investeringar i digital infrastruktur samtidigt som de är ekonomiskt
hållbara, identifiera och hantera affärsmodeller baserad på ”as-a-Service”12 och offentlig privat
samverkan samt skapar flera alternativ där valmöjligheter mellan ex. stora initiala investeringar och
fördelning av kostnader över tiden beaktas bör utvecklas. Vilket gör att olika finansieringslösningar
kan användas vid olika insatser.

12

As-a-Service, prenumerationslösning för infrastruktur och tjänster,
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5. Kalmar län bör aktivt ta del av utveckling inom
bredbandsinfrastruktur internationellt, nationellt och
interregionalt.
Det är prioriterat att aktivt bevaka och delta i regionala, nationella och internationella arbeten kring
digital omställning och bredbandsinfrastruktur för att tidigt hantera kommande förändringsbehov och
behov av förändrade investeringsstrategier samt aktivt påverka så Kalmar län kan hantera den digitala
omställningen och där fortsatt samverkan interregionalt och nationellt är prioriterat.
Särskilt bör bredbandsinfrastruktur utvecklas tillsammans med det datadrivna samhällets påverkan och
förändringstryck kring infrastruktur, fysisk planering, logistik, kollektivtrafik, pendlingsmönster,
besöksnäring, bo smart, bra mat för framtiden samt må bättre med digital teknik. Påverkan och
indirekta effekter för konsumtionsmönster, värdekedjor, decentralisering, kompetensförsörjning vilka
leder till nya prioriteringar och fokusområden vilka kan skapa utväxling på investeringar i
bredbandsinfrastruktur.
Regional utveckling intar en koordinerande och stödjande roll som säkerställer information om
utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur och att dialog förs med aktörer inom bredbandsmarknaden
interregionalt, nationellt och internationellt så befintliga, och om möjligt potentiella, synergier samt
positiva samhällsekonomiska effekter kan utnyttjas.
Länets bredbandsinfrastruktur behöver även sättas in i ett drifts-, försvars- och beredskapsperspektiv.
Med driftsäkerhet avses främst upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet
vid extraordinära händelser. Betydelsen av att nät fungerar och är tillgängliga blir mer kritiskt i takt
med en ökad digitalisering. Dels kan investeringar av försvars- och beredskapsskäl behöva göras. Det
kräver samordning av information, planering och finansiering. Inom detta område är flera nationella
initiativ vilka behöver fångas upp och i möjligaste mån påverkas.
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6. Bred regional samverkan och dialog kring länets
bredbandsutveckling mellan regionala aktörer, kommuner,
näringsliv, marknadsaktörer och intresseorganisationer.
Regionala bredbandsfora behöver breddas och omfatta dialog och samverkan mellan regionala aktörer,
kommuner, näringsliv, marknadsaktörer, intresseorganisationer samt högre utbildning. Syftet är att
främja samsyn och samverkan, hitta konstruktiva lösningar vilka bidrar till en utveckling av och bättre
förutsättningar för innovation, konkurrens, drift och utbyggnad av bredband i Kalmar län. Bidra till att
öka kunskapen och medvetenheten om bredband på lokal och regional nivå för att underlätta
omställningen till ett datadrivet samhälle och stärka den regionala konkurrenskraften.
I en snabbare utvecklingstakt utgår vi från att användarens behov omfattar mer än vad som ryms inom
en intressents gränser och möjligheter där användaren tar del av innehåll och bidrar med innehåll.
Samtidigt driver en ökande komplexitet till att ”vi kan inte lösa den här komplexa utmaningen själva,
för vi äger inte hela lösningen”13. Behovet att öka deltagandet i regionala bredbandsfora med ickeoffentliga aktörer drivs av den förväntade nyttan av att länet blir mer attraktivt att verka i, öka
investeringar och vara delaktiga i utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen.
Området adresserar även sakernas internet (Internet of Things) samt stora datamängder och öppen
data. Andra viktiga sektorer av särskilt intresse inom ramen för regional utveckling där utvecklingen
av bredbandsinfrastrukturen behöver samverka i högre utsträckning är bl.a. besöksnäring, industri,
gröna näringar och tillhörande värdekedjor, transportsystem och kollektivtrafik samt eHälsa och vård
där användaren befinner sig. Det skapar förbättrade förutsättningar för snabbare och högre
samhällsnytta och tillväxt.
En organisations, såväl som en regions, förmåga till innovation i en digital tid beror till stor del på
förmågan att förädla data till tjänster och produkter som skapar värde. Slutligen fungerar öppna data
som råvara för innovation. När öppna data dessutom är standardiserad, skapar det marknader.
Sammantaget ger det stora möjligheter till innovation, ökad hållbar tillväxt och nya jobb i alla
branscher och samhällssektorer, från transport till hälsa och utbildning. Öppna data är alltså en viktig
del av den infrastruktur som krävs i bygget av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
Regional utveckling initierar och ansvarar för regionala bredbandsfora. Bredbandsfora bör arbeta på
ett sätt som möjliggör informella diskussioner och utbyte av information. Forumet bör aktivt arbeta för
att visa på goda exempel samt hantera de hinder och möjligheter som utveckling av
bredbandsinfrastrukturen som identifieras.
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7. Driva på och uppmuntra marknadsinvesteringar som
möjliggör tillgång till digital kommunikation i hela Kalmar län
Länets bredbandsinfrastruktur byggs upp av olika nät och olika aktörer. Genom kontinuerlig dialog
med marknadens aktörer driva på och uppmuntra utbyggnad, uppgradering och användning av flera
olika nät. Ska användare och saker vara uppkopplade där de normalt vistas och på väg mellan hemmet
och arbetet krävs investeringar i såväl täckning som kapacitet samt nyttjande av olika spektrum.
Flertalet trådlösa nät finns och kommer utvecklas och byggas ut.
Det krävs också en dialog med marknadsaktörer så Kalmar län är en intressant region att investera i
och delta i olika utvecklingsprojekt. Länet ska initiera och stödja utveckling av testbäddar vilka bygger
på samverkan och samhandling mellan olika aktörer och intressenter vilka skapar kommersiella
projekt för tester och för utveckling av bredbandsinfrastrukturen. Regionala och kommunala aktörer
bör genom öppna och kommersiella samarbeten samla lokala och andra intresserade aktörer för att
dela på insatser i olika projekt. I digitala ekosystem är offentliga aktörer en del av lösningen vilka
förenklar genomförandet men andra aktörer står, normalt, för teknik, finansiering och kommersiell
utveckling. Dessa digitala ekosystem är normalt behovsanpassade. Modellen med brukar benämnas
”Kvadrupel helix”14. Kalmar län inbjuder till ett innovativt klimat att växa i för offentlig verksamhet,
invånare, näringsliv och akademi samt är en plats för samverkan, lärande och innovation – där
kommunen, regionen, näringsliv, akademi och invånare bygger det datadrivna samhället tillsammans.
Slutligen fungerar öppna data som råvara för innovation. När öppna data dessutom är standardiserad,
skapar det marknader. Sammantaget ger det stora möjligheter till innovation, ökad hållbar tillväxt och
nya jobb i alla branscher och samhällssektorer, från transport till hälsa och utbildning. Öppna data är
alltså en viktig del av den infrastruktur som krävs i bygget av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbart samhälle.
Det är av särskilt intresse att arbeta för att utveckla ett horisontellt och plattformsbaserat synsätt på
utvecklingen av digital kommunikation kopplat till det datadrivna samhället. Detta för att säkerställa
att nät öppnar upp för många applikationer och tillämpningar samt motverkar inlåsningseffekter.
Särskilt bör detta omfatta det offentligas investeringar i nät som avser att säkerställa enskilda aktörers
eller användningsfall. Offentliga organ behöver stimulera utbyggnad där marknaden inte anser det vara
lönsamt att investera samt aktivt arbeta för att inte tränga ut privata investeringar utan bidra med egna
insatser för att möjliggöra och stimulera investeringar. Det är av vikt att beakta så egna investeringar
inom digitalisering av verksamheter kan vara öppna för ex. näringslivet att kunna samnyttja och växla
upp investeringar. Genom att stimulera konkurrensen inom kommunen och hålla isär kommunens
egna verksamheter möjliggörs ett leverantörsneutralt synsätt vilket stärker invånares och näringslivets
möjligheter att välja. Detta kan innebära att parallell infrastruktur, på olika nivåer i värdekedjan,
etableras vilket över tiden kan vara önskvärt.
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8. Verka för öppna, resilienta och hållbara nät för digitala
tjänster
Bredbandsinfrastrukturen möjliggör att användare kan använda digitala tjänster där de befinner sig
samt kommunicera med såväl andra användare och saker. Det driver på behovet av öppna, resilienta
och hållbara nät för att hela kedjan ska fungera så användarupplevelse och nytta kan vara optimeras.
För att inkludera hela kedjan breddas kontexten för bredbandsinfrastruktur till att förutom s.k. passiv
digital infrastruktur ex. fiber till att även omfatta s.k. mjuk digital infrastruktur och aktiva nät. Mjuk
digital infrastruktur och aktiva nät omfattar övervägande programvara för att styra datatrafiken till och
från användare och inom internet. Samtidigt är det ett område vilket tekniskt och kommersiellt är mer
svåröversiktligt och där utvecklingen går fortast.
För Kalmar län gäller att skapa förutsättningar för aktörer inom mjuk digital infrastruktur och öppna
aktiva nät. Här behöver flera aktörer samverka för att säkerställa tillgång till väl fungerande
kommunikationslösningar. Det finns alltid risken att genom långa och omfattande direkta eller
indirekta inlåsningar begränsa möjligheterna till en väl fungerande utveckling med flera aktörer. Här
ska kommunerna och regionen aktivt verka för att fler aktörer fortsatt finns och nya etablerar sig i
länet då användaren vill kunna välja mellan flera leverantörer och kvalitet av digitala tjänster och
digital kommunikation. Begreppet öppna nät är delvis vilseledande, eftersom det indikerar att
fibernätet är öppet för aktörer att etablera sig, när det i praktiken enbart innebär att nätet enbart för
aktörer att etablera sig på kommunikationstjänstenivån. Det förekommer att allmännyttan,
bostadsrättföreningar och nätägare upphandlar ex. kommunikationsleverantör vilket i praktiken
innebär en exklusivitet även om det från teknisk synvinkel inte behövs15. Det kan även vara att
nätägare även agerar kommunikationsleverantör vilket innebär en vertikal integration av värdekedjan.
Öppna nät även vad gäller mjuk infrastruktur är viktigt för att om möjligt öka valfrihet och
konkurrens.
Separation av funktioner från den fysiska passiva infrastrukturen till mjukvarubaserad funktioner i
nätet s.k. virtuella nät skapar nya förutsättningar och möjligheter att utveckla snabbare och bättre
användningsanpassade kommunikationslösningar samt hantering av digital kommunikation för bl.a.
välfärds- och samhällstjänster. Här behöver kundens möjligheter till digital kommunikation stärkas
och behovet av nätneutral internetaccess som vägledande för en demokratisk och jämställd utveckling
av digital infrastruktur hanteras. Genom att tillämpa en konsumtionsdriven värdekedja skapas
förutsättningar för ökad konkurrens, ökad valfrihet samt lägre inträdeströsklar för nya aktörer i
värdekedjan. Det motverkar även vertikal integration.
Genom utvecklingen för det datadrivna samhället ställs nya krav på näten vilket förändrar arkitekturen
av näten. För att hantera behov av låg fördröjning, högre kapacitet i näten, säkerhet, tillgänglighet och
optimera transporter av data sker förflyttningar av s.k. molntjänster närmare användaren. Denna
efterfrågan driver på investeringar i främst virtuella lösningar som är mjukvarubaserade men även
behov av fysisk infrastruktur och installationer närmare där användaren befinner sig. Parallellt ökar
betydelsen av säker digital kommunikation i näten vilket i första hand hanteras genom en ökande
virtualisering av funktioner, utveckling av blockkedjeteknologi samt olika krypteringstekniker. Det är
därför intressant och viktigt att öka kunskapen och se till möjligheterna att länet tidigt får tillgång till
nya funktioner i näten samt att näten utvecklas till att vara tillgängliga för olika applikationer,
användare och kunder.
Det är av regionalt intresse att arbeta för att utveckla ett horisontellt och plattformsbaserat synsätt på
utvecklingen av digital kommunikation kopplat till det datadrivna samhället. Det säkerställer att nät
öppnar upp för många applikationer och tillämpningar samt motverkar inlåsningseffekter. Detta
15
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främjar innovation inom främst näringslivet men även för offentlig verksamhet och invånare. Särskilt
bör detta omfatta det offentligas investeringar i nät som avser att säkerställa enskilda aktörers eller
användningsfall möjliggörs ett leverantörsneutralt synsätt vilket stärker invånares och näringslivets
möjligheter att välja. Dels för ökad förståelse för vad som kan anses vara marknadsstörande i
förhållande till betydelsen av att kommunens invånare har tillgång till snabbt bredband och valfrihet
av såväl digitala tjänster och digital kommunikation. Tillgång till ett öppet utbud av digitala tjänster
och kvalitetssäkrade nät kan vara lika betydelsefullt som tillgång till mycket snabbt bredband.
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9. Kvalitetssäkrade öppna, resilienta och hållbara nät med
säkerhet och tillgänglighet som är samhällsekonomiskt
hållbart.
Under tiden fram till år 2025 kommer mycket fokus fortsatt att vara på utbyggnad av fysiskt nät.
Samtidigt är i dag mer än 60 procent av länets hushåll anslutna och befinner sig nu i användningsfas.
Under denna fas kan förändringar i näten ske av såväl teknisk funktion och att nätägares intressen
förändras. Länets bredbandsinfrastruktur byggs upp av olika nät och olika aktörer. Ur ett regionalt
perspektiv behövs beredskap för att det kan finnas brister i delar av näten eller att olika delar av nätet
fungerar mindre väl tillsammans. För att kunna fastställa kvaliteten i olika delar av nätet och
därigenom ge klartecken för samhällsviktiga funktioner att vidareutvecklas i näten. Här ska regionen
samverka med kommunerna om en kvalitetsanalys av näten såsom de utvecklats och planeras.
Analysen kan resultera i ett projekt fristående från marknadens aktörer. En annan aspekt är att näten
ska få en sådan klass- och kvalitetsstämpel att framtida strukturomvandling på marknaden blir möjlig.
Kvalitetssäkrade nät kan drivas rationellt och konkurrensutsatt vilket borgar för driftsäkerhet och låga
driftkostnader baserad på en samhällsekonomisk riskhantering. Detta motiverar att regionen skapar
handlingsutrymme för att kunna säkerställa en utbyggd och robust bredbandsinfrastruktur för
överskådlig tid.
Riskhantering medför en avvägning om värdet av insatser för att hantera riskerna jämfört med
sannolikheten för att det inträffar vilket driver arbetet för att skapa en grundläggande
driftsäkerhetsnivå för befintliga nät och utveckla kvalitet i nya nät. Med driftsäkerhet avses främst
upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet vid extraordinära händelser.
Utgångspunkt är att ökande krav på robusthet och säkerhet i första hand ska tillgodoses av marknadens
aktörer. Vidare ska PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet16 säkerställa att marknadens aktörer
bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. det är av vikt att marknadsaktörerna
aktivt verkar för en höjd kvalitetsnivå, bl.a. vad avser nätsäkerhet och formulerar miniminivåer för
specifika funktioner som motsvarar kraven på säkerhet och robusthet för samhällsviktiga digitala
tjänster samt att ha stöd för IPv6. Vår gemensamma infrastruktur behöver inkludera den data, de
standarder och de processer som hjälper oss att digitalisera för ett hållbart samhälle.
I lagen om elektronisk kommunikation (LEK)17 finns bestämmelser om driftsäkerhet som gäller för
alla som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller -tjänster. Syftet med bestämmelsen är
att bidra till effektiva elektroniska kommunikationer samt att skapa en grundläggande
driftsäkerhetsnivå för dessa. Av bestämmelserna framgår följande:
”Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att
skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra
åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om
undantag från skyldigheten.”
Smarta hållbara energiförsörjningssystem är en viktig del av bredbandsinfrastrukturen. Dels kommer
energianvändningen kopplad till utrustningen öka och energianvändningen för nätutrustning och
användarutrustning är viktig att beakta. Dels ligger intresset i att skapa lokala användarnära lösningar
för kraftförsörjning. För att minska beroende av elnätens funktion öppnar utvecklingen inom förnybar
decentraliserat genererad energi (ex. solceller) möjligheter att kraftigt förstärka funktion och
tillgänglighet. I kombination med utveckling av batterier och laddningsbara batterier höjs
16
17

Föreskrifter om krav på driftsäkerhet, PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsen, 2015
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motståndskraften mot driftavbrott. Batterier kommer även spela en avgörande roll för det datadrivna
samhället och ”Internet of Things”. Det blir allt viktigare att beakta de utmaningar kring säkerheten i
nätet som utgörs av länets alla miljoner uppkopplade sensorer och annan användarutrustning som
kommer att utgöra en viktig och även känslig del av nätet. Digital kommunikation börjar och slutar i
uppkopplade sensorer och andra användarutrustningar som bör vara hela och uppdaterade. Detta gäller
även operativsystem som också utgör en viktig funktion och del av säkerhetsutmaningen för
bredbandsinfrastrukturen.
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10. Bredbandsinfrastruktur bör integreras i en utvecklad
samhällsplaneringsprocess, som möjliggör omställning för
ett datadrivet hållbart samhälle.
Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central fråga hos berörda offentliga aktörer på statlig, regional
och kommunal nivå. Enligt den nationella bredbandsstrategin18 ska det långsiktiga behovet av
bredbandsinfrastruktur ingå som en del i kommunernas utvecklings- och planeringsarbete samt i det
regionala tillväxtarbetet och att bredbandsinfrastruktur bör integreras i samhällsplaneringsprocesser
och även olika roller. I plan- och bygglagen19 har elektroniska kommunikationer förts in som ett
allmänt intresse sedan 2011. Det innebär att elektroniska kommunikationer ingår i den grundläggande
infrastrukturen för bebyggelse i likhet med bl.a. vatten och avlopp samtidigt som utbyggnaden av
bredbandsinfrastruktur ska ske på marknadsmässiga grunder. Vid offentlig fysisk planering och
investeringar bör därför en utvärdering göras hur olika nät kan användas för att bäst säkerställa digitala
tjänsters krav och samtidigt värdera att kapacitet och tillgänglighet inom olika tekniker bäst används.
Det blir viktigt att initiera genomlysning av översiktsplaner med utgångspunkt i ett digitaliserat
samhälle och hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling.
Utgångspunkten för bredbandsstrategin är att aktiviteter och resultat bör integreras i en utvecklad
samhällsplaneringsprocess och inte fortsatt vara en ”särskild” bredbandsfråga.

Regionförbundet/Region Kalmar län
Regional utveckling bör aktivt driva arbetet för att hantera utvecklingen inom digital kommunikation,
digitalisering och digital omställning kopplat till den regionala utvecklingsstrategin20. Särskilt bör det
datadrivna samhällets påverkan och förändringstryck kring infrastruktur, fysisk planering, logistik,
kollektivtrafik, pendlingsmönster, besöksnäring, bo smart, bra mat för framtiden samt må bättre med
digital teknik. Påverkan och indirekta effekter för konsumtionsmönster, värdekedjor, decentralisering,
kompetensförsörjning vilka leder till nya prioriteringar och fokusområden. Det därför prioriterat att
aktivt bevaka och delta i regionala, nationella och internationella arbeten kring digital omställning för
att tidigt hantera kommande förändringsbehov och behov av förändrade investeringsstrategier samt
aktivt påverka så Kalmar län kan hantera den digitala omställningen.
Regional utveckling intar en koordinerande och stödjande roll som säkerställer information om
utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur och att dialog förs med aktörer inom bredbandsmarknaden i
Kalmar län så befintliga, och om möjligt potentiella, synergier samt positiva samhällsekonomiska
effekter kan utnyttjas. Detta kan göras genom löpande dialog om och analyser av vilka åtgärder som
underlättar för aktörer att verka på marknaden och identifiera områden och hinder som finns för
aktörer att genomföra sina planer. Regional utveckling prioriterar insatser inom följande områden och
med följande inriktning för att möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län:

Samordning och samverkan
För Kalmar län utgår vi från vårt nuläge och konstaterar att det är stora skillnader i kommunernas sätt
att arbeta med bredbandsutveckling och hur långt utbyggnaden nått. Det kommer därför inte finnas ett
rätt sätt i nuvarande eller kommande frågor. Den utgångspunkten bör leda till att vi behöver blanda
regionala, mellankommunala och lokala lösningar när vi arbetar för att nå målen i bredbandsstrategin.
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Det bör innebära att samverkan och även samhandling kommer vara behovsanpassat och tillsammans
med aktörer och intressenter byggs baserat på intresse och behov.
Regional utveckling initierar och ansvarar för regionala bredbandsfora. Syftet är att främja samverkan,
hitta konstruktiva lösningar som bidrar till åtgärder som stärker förutsättningarna för utveckling och
bidra till att förslag genomförs samt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om
bredbandsinfrastrukturens betydelse på lokal och regional nivå för att målen som anges i regional och
nationell bredbandsstrategi. Bredbandsfora bör arbeta på ett sätt som möjliggör informella
diskussioner och utbyte av information. Forumet bör aktivt arbeta för att visa på goda exempel samt
hantera de hinder och möjligheter som utveckling av bredbandsinfrastrukturen som identifieras. Detta
gör vi tillsammans bl.a. genom:


Att jobba med information och utbildningsinsatser



Att föra en dialog med invånare och näringslivet i Kalmar län, myndigheter och
intresseorganisationer



Att få ökad kunskap om intressenters aktiviteter och skapa möjligheter för synergieffekter



Att jobba med att skapa praxis inom arbetet med bredbandsinfrastruktur i Kalmar län

Regional utveckling ansvarar för att upprätthålla funktionen för regional bredbandskoordinator21.

Regionala ekonomiska möjligheter, investeringar, och finansiering
Högre investeringsnivå och snabbare investeringstakt behövs för att möjliggöra digital kommunikation
för människor och saker till nytta för invånare, näringsliv och samhälle. Vi kan inte göra allt själva.
Regional utveckling ser sig primärt att vara en katalysator för att stimulera utvecklingen av digital
kommunikation i Kalmar län, men inte nödvändigtvis finansiera och göra detta i egen regi. De
kommersiella krafterna är en förutsättning och drivkraft, kunnande, profession och investeringsvilja
välkomnas. Vi konstaterar att regional utveckling inte har de ekonomiska möjligheterna att löpande
genomföra de investeringar som behövs för att möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län,
tillräckliga för att möta medborgares, näringslivets och samhällets efterfrågan, och nå våra egna mål
för digital kommunikation över tiden. Regionens investeringar bör i första hand läggas på att hantera
den digitala omställningens effekter för Kalmar län vilket drivet efterfrågan för digital kommunikation
och i andra hand på att stimulera och initiera utbyggnad och utveckling av digital kommunikation.
Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Investeringar
kan förordas då det ger en större utväxling på satsat kapital, för att undvika flera bidragssystem samt
att bidrag kan vara kostnadsdrivande. I de flesta fall kan detta lösas genom att konkurrensutsättning
sker inför olika insatser, exempelvis genom upphandling. Med upphandling följer en möjlighet att
ställa krav. Strävan är en marknad i harmoni med samhällets behov av tillräckligt täckande robust
infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt. När nu regeringen höjer
ambitionsnivån och bredbandsmålen omfattar alla är det avgörande att marknadens aktörer fortsätter
sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det. Samtidigt är det viktigt att det
offentliga bidrar med åtgärder som underlättar när geografiska avstånd och lägre befolkningsdensitet
leder till dyrare utbyggnad per anslutning.
Regionala investeringar i utbyggd och robust bredbandsinfrastruktur kan enbart ske där behov finns
och där inte aktörer finner det intressant att agera på enbart kommersiella grunder. Analys och
avvägande om var det geografiskt kan vara aktuellt att investera måste ske i tät dialog med kommuner
och marknadsaktörer. Bedömning och avvägning kommer göras utifrån förutsättningar för konkurrens,
teknik, robusthet och samhällsekonomiska intressen i förhållande till den ekonomiska och tekniska
livslängden. Regional påverkan om var stöd riktas och gör mest nytta som med förutsägbarhet för
aktörer, samtidigt som det blir enklare att förebygga en fragmenterad utbyggnad när det är möjligt att
ta ett helhetsgrepp om de områden som bedöms vara i behov av bredbandsstöd. För att dra nytta av
21
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konkurrensen mellan marknadsaktörer är det nödvändigt att fundera vidare på hur projektområden ska
avgränsas vid en konkurrensutsättning. Mindre projekt ökar möjligheterna för mindre aktörer att delta.
Sådana projekt kan också vara nödvändiga för att åstadkomma en förtätning, kapacitetsförbättring eller
nätsäkerhetsförbättring, av redan utbyggda områden. Samtidigt kan möjligheterna till kostnadseffektiv
utbyggnad öka med stora projekt som p.g.a. skalfördelar i större utsträckning kan inkludera fler
bredbandsanslutningar22.
Regionala investeringar görs under förutsättning att den regionala aktören äger, eller del av, nätet
vilket efter en avtalad period kan säljas eller hyras ut. Vidare skall ett avtal skrivas som ger annan
avtalspart ansvar för all projektering, utbyggnation, drift och underhåll. Ytterligare krav på
avtalsvillkor finns för att säkerställa ett framtida samhällseffektivt nyttjande av nätet.
Inom den passiva bredbandsinfrastrukturen finns dels höga initiala investeringar, potential för
säkerställa samhällsekonomiska förutsättningar för digitalisering, potential att främja öppna nät samt
starka incitament för samordning och synergier inom offentlig fysisk samhällsplanering. Detta
motiverar att regionen skapar handlingsutrymme för att kunna säkerställa en utbyggd och robust
bredbandsinfrastruktur för överskådlig tid.
Genom kunskap om investeringar och investeringsbehov finns bättre förutsättningar att utveckla och
arbeta mer med samhällsekonomiska kalkyler vilka utgår från tillgång till och användning av digital
kommunikation. Detta område är även en aktivitet inom den nationella bredbandsstrategin23. Det är
även av stor vikt att identifiera och aktivt följa utvecklingen av hur det datadrivna samhället ger
förutsättningar för och möjligheter till nya prioriteringar och investeringsfördelning inom ex.
infrastruktur, kollektivtrafik, sjukvård m.m.

Kommun
Kommuner har flera roller vid utveckling av bredbandsinfrastruktur. Kommunen ansvarar bl.a. för
samhällsplanering, mark och gräv, allmännyttan, kommunal förvaltning och verksamhet samt i
förekommande fall som ägare till stadsnät. Dessa roller bör hållas åtskilda inom den kommunala
organisationen så att öppenhet och neutralitet får leda utvecklingen. Samtidigt har flera kommuner
bolagiserat bredbandsverksamheten eller upphandlat privata aktörer med risk för att ha lämnat ifrån sig
såväl ansvar, kunskap och informationstillgång. Dessa aktörer på marknaden har egenintresse i
strategiska vägval som kommunen löpande bör ta ställning till. Det ställer högre krav på
kommunledningen. Kommunen har över tiden sannolikt inte de ekonomiska möjligheterna att löpande
genomföra de investeringar som behövs för att möjliggöra digital kommunikation. Kommunens egna
investeringar bör i första hand läggas på digitalisering av kommunens kärnverksamheter och i andra
hand på att stimulera och initiera utbyggnad och utveckling av digital kommunikation. Därmed får
marknadens aktörer en viktigare roll i utvecklingen av kommunens infrastruktur för digital
kommunikation. Det är därför viktigt att kommunens kontaktyta/bredbandssamordnare ges tid och
mandat samt finns i den kommunala förvaltningen24 och ges förutsättningar att agera över flera delar
av den kommunala organisationen samt om möjligt rapportera direkt till kommunchefen som är
nyckelpersonen för kommunens digitalisering25.
Oftast påverkar utbyggnad och utveckling digital kommunikation processer i flera av kommunens
verksamhetsområden. Ambitionen bör vara att kommunen, oavsett vem som bygger eller äger nät för
digital kommunikation, bör prioritera och hantera denna infrastruktur som samhällsviktig. För att
effektiva stödja det erforderliga strategiska förhållningsättet bör hänsyn göras tas till digital
kommunikation inom bl.a. följande:

22

Framtida stödinsatser på bredbandsområdet, Dnr: 17-6893, PTS, 2017
Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
24
Vägledning till landsbygdens bredbandsutbyggnad, 11-11787, Bredbandsforum, 2018
25
Digitalisering av det offentliga Sverige, Finansdepartementet, 2017
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Infrastruktur för digital kommunikation bör vara inkluderad i översiktsplaner och
detaljplaner



Infrastruktur för digital kommunikation ska vara inkluderad i bygglov och följa plan- och
bygglagen26



Genom att aktivt och tidigt i planprocesser stödja att den trådlösa inomhustäckningen i nya
och befintliga byggnader beaktas



Ägardirektiv till bolag med kommunalt ägande ska tydliggöra och styra hur bolagen bör
bidra till att kommunens mål för digital kommunikation uppnås



Kommunen bör ha transparenta och tydliga villkor och prissättning för t ex marktillträde
och anläggningar för inplacering



Kommunen bör vara tillmötesgående med att bevilja tillstånd för att anlägga infrastruktur
för digital kommunikation



Samverka med andra kommuner kring frågor som berör infrastruktur för digital
kommunikation



Kommunen bör aktivt agera i enlighet med de principer och skyldigheter som följer av
utbyggnadslagen och underlätta en kostnadseffektiv utbyggnad och förvaltning av
ledningsnät



Kommunen bör tillämpa en tillträdespolicy som beskriver förutsättningar och villkor för
inplacering av ex. basstationer och annan aktiv nätutrustning, samt för insatser som
underlättar färdigställande av dessa installationer

Kommunen bör aktivt arbeta för att inte tränga ut privata investeringar utan bidra med egna insatser
för att möjliggöra och stimulera investeringar. Genom att stimulera konkurrensen inom kommunen
och hålla isär kommunens egna verksamheter möjliggörs ett leverantörsneutralt synsätt vilket stärker
invånares och näringslivets möjligheter att välja. Detta synsätt kan även innebära att parallell
infrastruktur, på olika nivåer i värdekedjan, etableras vilket över tiden kan vara önskvärt. Kommunen
bör också behöva vara behjälplig i att föra dialog med marknadens alla aktörer i syfte att möjliggöra
digital kommunikation.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar bl.a. för hanteringen av bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet.
För att detta ska stor utväxling och användas så effektivt som möjligt är det av stor vikt att
länsstyrelsen, regionförbundet/region Kalmar län och kommunerna koordinerar sitt arbete och för
dialog kring stödet. Länsstyrelsen ansvarar även för riskhantering och säkerhet för samhället.

Marknadsaktörer och leverantörer
Möjliggöra digital kommunikation i Kalmar län baseras på marknadsdriven utbyggnad och utveckling.
Det innebär att investeringar i nät för digital kommunikation drivs av marknadsaktörer och i
förekommande fall kompletterad med offentliga insatser. En bättre dialog mellan privata och
offentliga aktörer behövs, dels för att minska transaktionskostnaderna för bredbandsutbyggnad, dels
för ökad förståelse för var gränsen går för att undvika förfaranden som begränsar möjligheten till
infrastrukturbaserad konkurrens. Dialogen bör ske på egna initiativ och via de samverkansfora som
funktionen för regional bredbandskoordinering samordnar27.

26
27

Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap § 10
N2015/4466/ITP, Regeringskansliet, 2015
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Aktörer på marknaden omfattar privatägda och föreningsorganiserade marknadsaktörer såväl som
offentligt ägda aktörer ex kommunala nätverksamheter samt statliga myndigheter och bolag vilka
erbjuder bredbandsinfrastruktur för digital kommunikation till kunder.
Utgångspunkt är att ökande krav på robusthet och säkerhet i första hand ska tillgodoses av marknadens
aktörer. Vidare ska PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet28 säkerställa att marknadens aktörer
bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Det är av vikt att marknadsaktörerna
aktivt verkar för en höjd kvalitetsnivå, bl.a. vad avser nätsäkerhet samt formulerar miniminivåer för
specifika funktioner som motsvarar kraven på säkerhet och robusthet för samhällsviktiga digitala
tjänster samt att har stöd för IPv6.

Användare, invånare och företag
Det är viktigt att konsumenter och företag investerar i bredbandsanslutningar och uppkoppling med
tillräcklig kapacitet för att kunna ta del av digitaliseringens fördelar. Målen innebär att alla och allt bör
ha möjlighet anslutning och uppkoppling samt är beroende av skäliga erbjudanden. Faktisk anslutning
och uppkoppling förutsätter individens efterfrågan samt ekonomisk möjlighet, vilja och intresse att
investera29. Den bredbandsuppkoppling som krävs i en viss situation kan vara fast eller trådlös. En
förändrad arbetsmarknad ställer nya krav på mobilitet och tillgång till bredband. Vi väljer själva om vi
vill dra nytta av de möjligheter som nu finns att bygga ett samhälle som är hållbart ekonomiskt,
miljömässigt och socialt30.

28

Föreskrifter om krav på driftsäkerhet, PTSFS 2015:2, Post- och telestyrelsen, 2015
Sverige helt uppkopplat 2025, N2016/08008/D, Regeringskansliet, 2016
30
Temarapport 2016:1 från digitaliseringskommissionen (N2012:04), Digitaliseringskommissionen, 2016
29
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GENOMFÖRANDE
Förvaltning, uppföljning och utvärdering av strategin
Regionförbundet/Region Kalmar län ansvarar för framtagandet av regional uppföljning, framtagande
och uppdatering av den regionala bredbandsstrategin.

Måluppfyllelse


Utvärderingen ska visa på status för måluppfyllnad för mål och delmål.



Utvärderingen ska visa om delar av strategin behöver utvecklas eller inte längre är
relevanta.



Marknadsanalyser visar på i vilken måluppfyllelse kring användning och tillgång till digital
kommunikation i Kalmar län

Handlingsplan
I denna uppdaterade bredbandsstrategi inkluderas en handlingsplan. Då strategin beskriver viktiga
områden och mål ska handlingsplanen prioritera aktiviteter för att stödja strategin och nå målen. För
att handlingsplanen ska vara relevant bör den utvärderas, nya aktiviteter planeras och därmed
uppdateras och en uppdaterad handlingsplan fastställas årligen. Handlingsplanen ska placeras i
följande sammanhang;


att riktlinjer och vägledning för utveckling av bredbandsinfrastruktur i huvudsak planeras
för och genomförs på nationell nivå



att den faktiska utbyggnaden och utvecklingen av bredbandsinfrastruktur är marknadsdriven
i linje med den nationella bredbandsstrategin



ansvarig har uppdraget att se till att arbetet med respektive insats fortsätter, d.v.s. att initiera
och samordna fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för att
insatsen verkligen genomförs. Detta eftersom flera av de prioriterade insatserna kräver
samarbete och gemensamma överenskommelser och ofta också separata formella beslut.

Handlingsplan för 2019 – 2020 (även som bilaga 2)
Regionalt prioriterade insatsområde

När

Ansvarig

Utveckla en regional investeringsmodell
för utveckling av bredbandsinfrastruktur

2019

Regionförbundet

Utveckla trådlös täckning och mäta
upplevd digital kommunikation.

2019 – 2020

Regionförbundet

Initiera testbäddar för öppna nät och
data i Kalmar län

2019 – 2020

Regionförbundet

Forum för att utveckla
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län.

2019 – 2020

Regionförbundet

Förbättra hanteringen av
bredbandsinfrastruktur i
samhällsplaneringsprocesser.

2019 – 2020

Regionförbundet,
Länsstyrelsen
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Utveckla regionalt sekretariat för
bredbandsinfrastruktur Kalmar län.

2019 – 2020

Regionförbundet

Marknadsanalys och investeringsbehov
Att följa användning och tillgång till digital kommunikation samt att utveckla marknadsanalyser är ett
löpande arbete och som ska rapporteras årligen genom en uppdaterad marknadsanalys. Ökad kunskap
om marknadsanalyser och investeringsbehov samt måluppfyllnad ger förutsättningar för bättre
underbyggda beslut och prioriteringar.
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Fördjupning – möjliggöra digital
kommunikation i Kalmar län
Vår tids digitalisering är den största samhällsomvandlingen sedan industrialiseringen, den ändrar hela
samhällsstrukturen och berör alla områden. Vi kommer att få se ett uppkopplat och smart samhälle och
Kalmar län ska vara med i den omvandlingen. Förändringen går fort och vi bör se digitaliseringen som
en möjlighet. Det datadrivna samhället kommer driva ett exponentiellt ökande behov av
datakommunikation under de kommande åren. Den mängd data som skapas av människor och samlas
in samt analyseras ökar snabbt och volymen kommer fördubblas ca var 40:e månad. Bilden nedan
avser hur användare kommer driva efterfrågan på datakommunikation. Till denna utveckling av
behovet tillkommer hela volymen av datakommunikation för ”sakernas internet”.

Figur 1Utveckling av datakommunikation 2014-2020, Bell Labs Consulting, 2016

Det är mycket viktigt att sätta användaren i centrum för utvecklingen. Användaren behöver kunna
flytta sig mellan olika nät, tekniker och leverantörer. Detta bidrar även till bättre upplevelse av
täckning och kapacitet. Interaktiva användare kommer att utveckla och öka behovet av att generera
data som ska kommuniceras ”upp till internet” vilket driver behov av högre hastighet (uppströms) och
ökad kapacitet i näten. Realtidsanvändning i en ökad digitalisering av samhället ställer även krav på
låg fördröjning och trafikklasser för olika applikationer och datakommunikation.

Datadrivet hållbart samhälle
Genom utvecklingen av bl.a. bredbandsinfrastruktur skapas förutsättningar för ett datadrivet (smart)
samhälle, för digitalisering och för digital omställning. Det datadrivna samhället uppnås genom att
hantera innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. I det regionala perspektivet gäller att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling och ett modernt samhällsbygge där marknaden ges goda
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förutsättningar att utvecklas. Med hjälp av bl.a. följande sex megatrender31 kan samhällets sektorer
förbereda det egna utvecklingsarbetet:


Människor och internet – hur vi i framtiden kommer att vara anslutna och hur vi kommer att
använda bärbara och även implanterbara anordningar för att ansluta till internet. Dessutom
vilken typ av närvaro vi kommer att kunna ha på nätet – alltifrån telefon till hologram.



Datoranvändning, digital kommunikation och lagring – hur vi framtiden kommer att
använda mer kraftfulla tekniska prylar samt hur en billig och blixtsnabb datalagring ger nya
möjligheter.



Sakernas internet – hur allt fler sensorer på våra kroppar och i våra hem blir uppkopplade
till internet och även våra transportsystem, tillverkningssystem och våra städer.



Artificiell intelligens (AI) och Big Data (stora datamängder) – hur ökningen av antalet
sensorer och vår digitala närvaro dramatiskt ökar mängden producerad data. Hur all data
kan användas på ett strukturerat sätt som leder till bättre beslut och hur avancerade maskiner
utvecklas för att i allt större grad bidra till högre livskvalitet.



Delningsekonomi och distribuerad tillit – hur olika arrangemang kan utformas för att hyra,
dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Dessutom hur blockkedjor kommer att
spela en viktig roll för att säkerställa förtroendet mellan olika parter.



Digitalisering av materia – hur produkter och delar till produkter som tidigare producerades
i fabriker kan komma att tillverkas av ex. en 3D-skrivare i våra bostäder, i våra sjukhus eller
där och när de behövs.



Det datadrivna samhället fokuserar på att utveckla samverkan och samhandling för att, i
möjligaste mån, optimera hållbara investeringar i bredbandsinfrastruktur och skapa en bra
dialog i frågor som kommer påverka utvecklingen av ett datadrivet samhälle i Kalmar län.
Området adresserar även sakernas internet (Internet of Things) samt stora datamängder och
öppen data.

Det datadrivna samhällets systemeffekter kommer från förändrade beteenden och andra icketeknologiska faktorer, vilka kan vara både medvetna och omedvetna. Det datadrivna samhällets
systemeffekter följer av omställningen av samhället32. Omställningen drivs av bl.a. följande faktorer:

31
32



Hur man tillhandahåller och lämnar ut information: Tillgång till och visualisering av data
kan informera och påverka beslut i hushåll (t.ex. via smarta elmätare som visar
elanvändning), företag (t.ex. via information om underleverantörers miljöprofil) och
regeringar (t.ex. via fördelning av utsläppsrätter). Ett annat exempel är sensorbaserade
nätverk som samlar in data som sedan analyseras, och där resultaten används av individer
och företag för att anpassa livsstil, konsumtion och produktion.



Hur man möjliggör dynamisk prissättning och främjar priskänslighet: Genom digitalisering
går det att ständigt förändra priset på en produkt eller tjänst, t.ex. på elmarknaden.
Konsumenter kan då välja att stänga av viss utrustning när tillgången på billig och förnybar
el är begränsad och slå på utrustningen igen när tillgången är god. På så vis används
marknadsprinciper för att främja hållbart beteende



Hur man utvecklar affärsmodeller och teknikanvändning: Teknisk utveckling och nya
affärsmodeller för med sig förändringar i beteenden. När nya konsumtionsmönster
utvecklas, t.ex. att musik konsumeras i digital form, så resulterar det i både direkta effekter
(genom att servrarna som lagrar musiken drar energi) och möjliggörande effekter (genom

Deep shift, Technology Tipping Points and Societal Impact, World Economic Forum, 2015
Digitaliseringskommisionen, Temarapport 3 Digitalisering för ett hållbart samhälle, 2016
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att användningen av fysiska skivor och musikspelare minskar). Ytterligare exempel är
möjligheter för hushåll att installera solceller och sälja överskottsel som inte förbrukas.


Hur man skapar rekyleffekter: Rekyleffekter kallas fenomenet att högre resurseffektivitet på
mikronivå inte nödvändigtvis leder till högre resurseffektivitet om man ser till makronivån.
Ett exempel är om digitalisering möjliggör billigare produktion som leder till att efterfrågan
på andra produkter och tjänster, och därmed föroreningar som dessa resulterar i, ökar.

Möjliggörande effekter när digital kommunikation finns inbyggd och utvecklas ständigt kring
fastigheter, tekniska försörjningssystem, transportsystem, stadsmiljöer och för landsbygden. Andra
viktiga sektorer av särskilt intresse inom ramen för regional utveckling där utvecklingen av
bredbandsinfrastrukturen behöver samverka i högre utsträckning är bl.a. besöksnäring, industri, gröna
näringar och tillhörande värdekedjor, transportsystem och kollektivtrafik samt eHälsa och vård där
användaren befinner sig.
Det är av särskilt intresse att arbeta för att utveckla ett horisontellt och plattformsbaserat synsätt på
utvecklingen av digital kommunikation kopplat till det datadrivna samhället. Vilket syftar till att
säkerställa att nät öppnar upp för många applikationer och tillämpningar samt motverkar
inlåsningseffekter. Särskilt bör detta omfatta det offentligas investeringar i nät som avser att
säkerställa enskilda aktörers eller användningsfall.
Över tiden, men inom strategins tidshorisont, kommer utvecklingen av det datadrivna samhället att
komma påverkan på regionala prioriteringar och insatser inom bl.a. infrastruktur, energiförsörjningoch distribution, kollektivtrafik, näringslivsstrukturen samt omsorg och sjukvård. Det kommer ställa
krav på att tidigt fånga behov av omställning och utveckling av olika verksamheter för att hantera
denna utveckling på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.
För att förbättra förmågan att kunna hantera utvecklingen inom det datadrivna samhället behövs
insatser för att aktivt ta del av pågående utvecklingsprogram internationellt, nationellt och
interregionalt. Samtidigt behövs att initiera insatser som skapar horisontell påverkan som främjar och
möjliggör tillgång till digital kommunikation samt sätter hållbarhet, förståelse, behov och nytta i
relation till den snabba teknologiska utvecklingen.

Transporter och resor
Pågående utveckling av en mängd digitala lösningar för intelligenta transportsystem (ITS) som leder
till energieffektivisering och minskande utsläpp. ITS har i många avseenden passerat forsknings- och
pilotstadiet och är ett av flera verktyg som ska ingå i det kontinuerliga arbetet med att lösa
trafiksystemets problem och utmaningar. För transporter med lastbilar kan lösningarna exempelvis
handla om ”fleet management”, dvs. hur en organisation styr sin fordonsflotta, och om optimering av
vägval. Intelligenta transportsystem kan ge information om trafiksituationen, rekommenderar
alternativa rutter mm. Det kan också handla om att byta transportslag från lastbil eller flyg till järnväg
eller sjöfart, tack vare att digitalisering möjliggör en effektiv logistik. Ökat IT-stöd i logistikkedjan
kan också ge möjligheter att lasta mer gods per lastbärare genom samlastning mellan olika varuägare,
eller minska kylbehov genom att minska transport- och lagringstider. Uppkopplade fordonskonvojer
och självkörande fordon är ytterligare lösningar som möjliggör ökad energieffektivisering och
optimering av transportflöden.
För persontransporter kan digitaliseringen förändra såväl behov av resor som val av transportsätt och
effektivisera utnyttjandet av infrastrukturen. Tekniken gör det möjligt att arbeta på distans, hålla
möten utan att resa och att välja det mest klimatsmarta resalternativet. Det går dessutom att göra själva
fordonen och sättet de körs på mer effektiva. Vidare har ett antal delningstjänster utvecklats, där
människor i stället för att äga en egen bil blir medlemmar i bilpooler eller andra bildelningstjänster.
Uppkopplade stråk för resande med behov av mer eller mindre ständig uppkoppling kräver säkerställd
tillgång till stabil och sömlös uppkoppling av god kvalitet. Det öppnar upp möjligheten för resenärerna
att använda restiden för exempelvis arbete eller studier, vilket inte ska underskattas i ett stort län som
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Kalmar där start- och slutpunkterna för en resa kan ligga på förhållandevis långt avstånd från varandra.
En viktig inriktning blir att förbättra kapaciteten i de mobila näten efter länets starka stråk, och
speciellt där det förekommer starka kollektivtrafikrörelser.
För transporter och infrastruktur utvecklas tjänster kring samordnade transporter av personer och varor
som blir möjligt när data görs tillgänglig i mycket större omfattning än den är idag. Det kommer leda
till en utveckling av mer hållbara res- och transportbeteenden. Det kan exempelvis handla om ett och
samma gränssnitt för användaren för information, reseplanering och betalning. Ett hela-resanperspektiv med fokus på enkelhet och smidig vardag med hjälp av en tjänst kommer på sikt jämna ut
konkurrensförhållandet mellan privatägd bil och övriga färdmedel. Speciellt finns potential för
landsbygdens förenkling av persontransporter och för varudistribution direkt till användaren eller
försäljningsställe/verksamhet.
Den digitala infrastrukturen för att utveckla mobilitetstjänster, ex. ”Mobiltity as a Service” kan ses
som ett ihopkopplat transportsystem, omfattar tillgång till stabil och sömlös uppkoppling av god
kvalitet samt tillgänglighet till privat och öppen data. Tekniken för utveckling existerar idag genom ex.
4G. Däremot förutsätts utveckling och incitament för aktörer att bygga ut och utveckla kapacitet för
datalager och datakommunikation. Regelverk kring automatiserad tillträdeskontroll (geofencing) och
hur data ska och får användas för att ge bäst nytta och utveckla systemlösningar kommer behöva
utvecklas.
I begreppen kring digitalisering ligger den långsiktiga omställningen av transporter, autonoma
(självkörande) fordon och transportmedel. Den omfattar dels utvecklingen av en distribuerad
laddningsinfrastruktur och sannolikt även energiförsörjning nära användaren (ex. solceller). Men även
utvecklingen av 5G digitalinfrastruktur med bl.a. mycket låg fördröjning samt V2V-kommunikation.
Kommande behov finns av elvägar för tyngre transporter och även ”nya” transportsätt som ex. drönare
och självkörande fordon.

Energisystem
Omställning av energisystemet till en ökad andel förnybar energi kommer innebära större utmaningar
att balansera produktion och förbrukning samt ställa krav på flexibilitet. Digitalisering kan möjliggöra
både effektivare produktion och användning samt vara en central del i omställningen till förnybar
energi genom utvecklingen av smarta elnät. Det är ett brett begrepp som omfattar hela fältet från
produktionsapparaten, kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya IT-baserade produkter
och tjänster, samt kunskap om energiflöden och styrmöjligheter hos elanvändare. Ett viktigt inslag är
insamling, bearbetning och analys av mycket stora datamängder, vilket gör det möjligt att utveckla nya
informationstjänster som riktar sig till elanvändare. Digitaliseringen gör det alltså möjligt för kunden
att ta en aktivare roll och styra sin efterfrågan på el, t.ex. baserat på kostnader eller klimatpåverkan. I
de smarta elnäten är både kommunikationen och produktionen dubbelriktad. Det innebär att elnäten
kan kommunicera med hemmet, och t.ex. avbryta uppvärmning i varmvattenberedare om nätet riskerar
att överbelastas. Konsumenterna kan i sin tur också kommunicera med hemmet, och fjärrstyra lampor,
element och hushållsmaskiner för ett smartare hem. Konsumenterna kan dessutom skicka in sin
elproduktion i nätet, t.ex. om de har solpaneler på sitt hustak. Utvecklingen av smarta elnät har hög
prioritet och det drivs många satsningar i enskilda länder, inom EU:s institutioner och inom
näringslivet. Energisystemets funktion och tillgänglighet är samtidigt kritiskt för
bredbandsinfrastrukturen.

Fysisk planering för landsbygd och kustnära
Det datadrivna samhället kan bidra till att minska klimatpåverkan inom landsbygd, t.ex. genom att
landsbygden har digital infrastruktur som gör resor överflödiga, minskar behoven av kontorsyta,
använder dataanalys för trafikstyrning, använder sensorer för att styra smart gatubelysning, utnyttjar
digital styrning som effektiviserar resursflöden som energi, vatten, avlopp m.m. Många städer arbetar
för att öka sin digitaliseringsgrad och benämner sig ofta ”smarta städer”, även om det inte enbart, eller
överhuvudtaget, är hållbarhetsfaktorer som ligger bakom införandet av ny teknik i städerna.
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Regeringen har också uppmärksammat stadsutvecklingens betydelse för klimatet och har bl.a. lanserat
ett strategiskt samverkansprogram för smarta städer, där IT ska användas för att minska städers
kostnader och resursförbrukning. För Kalmar län behövs insatser som tar del av utvecklingen av
smarta städer till nytta och tillämpning för landsbygd.33

Användaren
Digitaliseringen möjliggör och leder till en ökad individualisering34. Detta gör att individen sätts i
centrum på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Denna nya nivå av kund-/individorientering
påverkar företag, civilsamhällets organisationer och även de offentliga verksamheterna.
Digitaliseringen innebär att användaren och det användargenererade är utgångspunkt för identifiering
av behov och innovation, dvs. en kontinuerlig utveckling av tjänster utifrån testresultat och texter i
mindre skala för att sedan skala upp fungerande lösningar. De ökade möjligheterna till och
förväntningarna på transparens och på informationsinhämtning ”on demand” utgör nya förutsättningar
liksom de ökade analysmöjligheter som den ökade mängden digitala data ger och därmed andra typer
av kunskapsunderlag för beslutsfattande. Därför blir det viktigt att användaren har valfrihet kring
tjänster och leverantörer för sitt behov.
Ur ett nätperspektiv behövs även sensorer, användarutrustning och operativsystem lyftas fram som
viktiga delar av den digitala kommunikationen. Förändringar av ansvarsfördelning fortsätter och
trenden med abonnemangsslösningar kommer påverka även denna del av nätet. Det blir allt viktigare
att beakta de utmaningar kring säkerheten i nätet som utgörs av länets alla miljoner uppkopplade
sensorer och annan användarutrustning som kommer att utgöra en viktig och även känslig del av nätet.
Digital kommunikation börjar och slutar i uppkopplade sensorer och andra användarutrustningar som
bör vara hela och uppdaterade. Detta resonemang gäller även operativsystem som också utgör en
viktig funktion och del av säkerhetsutmaningen för bredbandsinfrastrukturen.

Figur 2 Smart City användning av öppen data, Accenture

Stora datamängder och öppen data
Begreppet ”big data” kan på svenska översättas till stora datamängder. Datamängderna kan både bestå
av tidigare insamlad data och av data som registreras i realtid. Såväl individer, företag som offentlig
sektor genererar data35. När en person t.ex. använder en mobiltelefon, söker på internet, lägger upp
foton på sociala nätverk eller betalar med kreditkort skapas data som beskriver aktiviteterna. Företag
33

OECD Territorial survey, 2014
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Digitaliseringskommissionen, Temarapport 1 Det datadrivna samhället, 2016
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och offentlig sektor samlar också in uppgifter om sin organisation och sina processer. Men det är inte
bara mänskliga aktiviteter som genererar data. En stor mängd information kommer också från
sensorer, t.ex. i trafikmiljöer eller i industriell produktion. Begreppet infrastruktur avser inte bara
fysisk infrastruktur, utan i ett datadrivet samhälle är data i sig en del av infrastrukturen. Stora
datamängder kännetecknas av att de är stora med avseende på volym, hastighet och variation i källor
och format, vilket ställer stora krav på infrastruktur och interoperabilitet. En organisations, såväl som
en regions, förmåga till innovation i en digital tid beror till stor del på förmågan att förädla data till
tjänster och produkter som skapar värde. Precis som i fråga om fysiska råvaror som järn och malm, är
råvarans tillgänglighet, och det bredare ekosystemet av aktörers möjligheter att förädla den,
avgörande. När data görs tillgänglig kan den användas till att effektivisera och förbättra processer för
produktions och försörjningskedja men också konsumtionsmönster, vilket är en förutsättning för
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Öppna data kan ge ett viktigt stöd för offentlig förvaltning i att prioritera och agera på de ställen som
ger störst nytta. Dessutom är öppna data en grundläggande förutsättning för transparens i en digital
demokrati. Öppna data ger journalister verktyg för att mera kostnadseffektivt utföra viktigt
granskningsarbete och medborgare ökad möjlighet att organisera sig och fatta informerade beslut.
Slutligen fungerar öppna data som råvara för innovation. När öppna data dessutom är standardiserad,
skapar det marknader. Sammantaget ger det stora möjligheter till innovation, ökad hållbar tillväxt och
nya jobb i alla branscher och samhällssektorer, från transport till hälsa och utbildning. Öppna data är
alltså en viktig del av den infrastruktur som krävs i bygget av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbart samhälle. Både Världsbanken och EU rekommenderar länder, regioner och städer att satsa på
öppna data, bland annat genom att: göra öppna data tillgängligt kostnadsfritt för allmänheten,
prioritera datamängder som efterfrågas samt säkerställa långsiktig finansiering, kompetens och
processer för arbete med kvalitetssäkring och löpande underhåll. 36
Plattformar för att hantera öppen data är en viktig del och framgångsfaktor för att möjliggöra ett
innovativt datadrivet samhälle. Samtidigt är det viktigt att ständigt hantera de risker som finns kring
data och tillgängligheten av data.

Täckning, anslutningar och uppkoppling
Tillgång till bredbandsinfrastruktur utvecklar täckning, anslutningar och uppkoppling av genom
heterogena fiberbaserade nät. Detta område följer målen för EU37 samt regeringens nya
bredbandsstrategi38 och omfattar till stor del utbyggnad av passiv infrastruktur som ledningar, master
och anläggningar. För att möta ett datadrivet samhälles behov av överföring av små och stora
datamängder över stora avstånd med hög hastighet, stor kapacitet, liten fördröjning, ständig
uppkoppling och tillgänglighet behövs en samverkande bredbandsinfrastruktur. Detta driver
utbyggnad av fiberbaserade nät som plattform för andra tekniska lösningar att använda. För användare,
användarutrustning, digitala tjänster och digital kommunikation kommer ett flertal, både fasta och
trådlösa, tekniker att samverka och ge möjlighet till bästa lösning beroende på innehåll, behov och
plats. Genom ständig dialog med marknadens aktörer driva på och uppmuntra utbyggnad,
uppgradering och användning av flera olika nät.
Utbyggnad av heterogena fiberbaserade nät avser inriktningen att fibernät är grunden för
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län. Oavsett om uppkoppling eller anslutning till användare eller
sak sker via trådlösa nät är fiberbaserade nät avgörande för de stora mängder data som skall
transporteras till och från användaren eller sak. Det är därför prioriterat att en marknadsstyrd
utbyggnad av fiberbaserade nät görs så att hushåll och företag har tillgång till nät och möjlighet att
36

Temarapport 2016:1 från digitaliseringskommissionen (N2012:04)
Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society” (COM
2016/587)
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Sverige helt uppkopplat 2025 (N2016/08008/D)
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anslutas. Det förekommer även fall där accessnätet idag inte är dimensionerat för tillkommande
anslutningar utan enbart är byggt utifrån de hushåll som var med vid utbyggnaden. Utbyggnaden av
heterogena fiberbaserade nät bör även ta hänsyn till behovet av ex. master för trådlösa nät och
installationer för placering av aktiv nätutrustning blir tillgängliga för aktörer. Regionförbundet/Region
Kalmar län avser att i samverkan med marknadens aktörer identifiera behov och stödja insatser för ex.
samhällsmaster och inplacering, för att fiberbaserade nät byggs ut till tomtgräns, möjliggöra
efteranslutningar i utbyggda områden, förbättra redundans i nät och förutsättningar för aktörer att få
tillgång till andra aktörers befintliga nät för att transportera sig mellan olika geografiska områden där
aktören verkar.
Fasta anslutningar till alla hushåll och företag vilket ger bra förutsättningar för datakommunikation till
fasta platser. I huvudsak prioriteras fiberanslutningar men även trådlösa punkt till punkt lösningar
används. Utvecklingen av tekniker kring fasta trådlösa lösningar går fort inom ex. LTE, satellit och
radiolänk. Den marknadsdrivna utbyggnaden förutsätter en investeringsvilja från kunden. Det kan
finnas fall där kunden av någon anledning inte vill eller saknar ekonomisk förmåga eller prioritering.
Liknande resonemang kan omfatta de hushåll och företag som i efterhand vill ansluta till nätet. Det är
därför viktigt att alla hushåll och företag får minst ett erbjudande om anslutning av byggnader
respektive internetaccess för att göra aktiva val.
Avveckling av kopparnätet, främst på landsbygden, sker fram till 2025. För att möta den utvecklingen
behöver informationen förbättras, kortsiktiga trådlösa alternativ förtydligas vilka motsvarar minst 30
Mbit/s (nedströms) bandbredd samt tidigarelägga investeringar för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur. Även om tekniken för ersättningslösningar finns för respektive hushåll och
företag innebär omställningen sannolikt en förhöjd kostnad för respektive kund. Bedömningen är att
ett fåtal (<50) hushåll och företag kommer stå inför en omställning som är tekniskt och/eller
ekonomiskt svår att hantera. Omställningen till trådlösa tekniker innebär dock en ökande trafik i näten
vilket kommer innebära att kapaciteten blir en mer kritisk faktor och den upplevda kommunikation
sannolikt försämras om inte insatser genomförs för att höja kapaciteten i näten.
Uppkoppling (konnektivitet, mobilitet) för användare och saker behöver prioriteras. Ska användare
och saker vara uppkopplade där de normalt vistas och på väg mellan hemmet och arbetet krävs
investeringar i såväl täckning som kapacitet samt nyttjande av olika spektrum. Flertalet trådlösa nät
finns och kommer utvecklas och byggas ut. Trådlös täckning bygger på kombinationen av antalet
master (ex. basstationer), frekvenser samt nät (GSM, LTE, WiFi, LoRa, radiolänk, m.fl.) samt flera
nätägare och operatörer.
Landsbygd och kustnära är viktiga och är väsentliga för länets karaktär och attraktion. Generellt sett
har bredbandsinfrastrukturen och därmed antalet anslutningarna varit störst städer och tätorter39. För
Kalmar län är landsbygd och kustnära viktiga områden. Här finns ca 10 % av hushållen och nära 1/3
av arbetsställen i länet. Bland dessa arbetsställen finns flera av de näringar vilka är av särskilt intresse
för länets tillväxt och näringsliv som besöksnäring, skogsbruk och jordbruk. Vi ser även att påverkan
av kopparnätets avveckling främst berör dessa områden. Bredbandsstrategin adresserar därför
landsbygd och kustnära särskilt.
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Bilaga 1: Utdrag ur regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län
Digital omställning
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som på mindre än trettio år förändrat
människans förutsättningar och beteenden radikalt. Därför talar vi numera inte längre om att
digitalisera befintliga företeelser – den digitala omställningen påverkar alla områden i samhället. Vi
ska dra nytta av den digitala omställningen för att vitalisera och stärka Kalmar län. Alla i länet ska ha
möjlighet att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya värden och motverka digitalt
utanförskap. Detta förutsätter en stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter. ITsektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna men är inte den enda effekten av
teknikutvecklingen. Traditionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställningen ger stora
möjligheter till effektivisering och utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också
offentliga aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärdera sina roller. Genom e-tjänster
och effektivare processer kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stärkas. Genom ökad
insyn och större delaktighet kan tilliten till demokratin öka. Vi vet också att det digitala samhället kan
innebära nya risker och sårbarheter och måste därför ständigt tillämpa ett säkerhets- och
integritetsperspektiv. Tekniken skapar nya möjligheter att kommunicera och minskar därigenom
avstånden mellan människor. Samtidigt blir det möjligt att välja och välja bort information, vilket kan
leda till ett ökat avstånd mellan människor. Om människor i ett samhälle inte delar en grundläggande
världsbild och människor med olika åsikter inte möts riskerar polariseringen mellan människor och
grupper i samhället att öka.

Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö
Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är
därför väsentligt att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande, delaktighet och
tillgänglighet. Här är deltagande i olika sociala nätverk en viktig del. Genom den digitala utvecklingen
har tillgången till delar av samhällets service aldrig varit så god som i dag, men insatser krävs för att
säkra utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala delaktigheten i takt med att allt fler
samhällstjänster digitaliseras. Vi ska öka förutsättningarna och möjligheterna för alla invånare att ta ett
aktivt samhälls- och demokratiansvar genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och digitala
miljöer, såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Föreningslivet utgör en viktig arena för
samhällsengagemang och en mötesplats där människor med olika bakgrund samlas kring
gemensamma intressen. Det kan även bidra med kunskap och förbättringar hos offentlig verksamhet
genom att synliggöra otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter
som internationalisering och digitalisering erbjuder
Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och kontakter riktade till barn och unga ska öka.
Samtidigt som vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi också mycket att lära av
andra. Det finns åtskilligt att vinna på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med andra
sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och något som vi ska ta tillvara på och utveckla.
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Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala
utvecklingen
I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att kunna dra nytta av digitaliseringens och den
digitala ekonomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur till exempel digital teknik kan
användas för att skapa förutsättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsamhet. Därigenom
förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft. Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital miljö, där
universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället kan mötas, ska ge förutsättningar för
samverkan och samhandling.
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Bilaga 2: Utdrag ur Digital agenda för
Kalmar län 2019-2020
Mål 4.1) Öka tillgången till bredband för människor och saker.
Insats 4.1.1) Regional investeringsmodell för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Insats 4.1.2) Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation.
Mål 4.2) Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett
datadrivet hållbart samhälle.
Insats 4.2.1) Initiera testbäddar öppna nät.
Mål 4.3) Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen.
Insats 4.3.1) Forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur.
Insats 4.3.2) Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen.
Insats 4.3.3) Utveckla sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.

Bakgrund
Detta avsnitt har tydliga kopplingar till den nationella digitaliseringsstrategins mål om digital
infrastruktur.
Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud,
att driva företag. Området kan också kopplas till målet i Agenda 2030 som handlar om att bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja
innovation.
Skiftet från teknikorientering (IT och fiber) och stöd för utbyggnad till samhällspåverkan och –
planering har börjat men behöver påskyndas. Det är viktigt att flytta fokus från kostnaden att bygga ut
och utveckla näten till nytta och användandet av de tjänster som bredbandsinfrastrukturen möjliggör
och den samhällsnytta som kan skapas.
I Kalmar län har över 70 procent av hushållen möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100
Mbit/s. Det är sedan 4 av 5 hushåll som verkligen ansluter sig. När man tittar närmare på landsbygden
har dock enbart 15 procent möjlighet att ansluta sig. Parallellt sker sedan 2016 en nedstängning av det
befintliga kopparnätet vilket tar bort bredbandslösningar som ADSL och VDSL. Denna utveckling
sker först på landsbygden. De mobila näten byggs ut löpande vilket ger bättre täckning och uppdateras
vilket ger nya funktioner och bättre kapacitet. Kalmar län har i det närmaste full geografisk täckning
utomhus för bandbredd upp till 10 Mbit/s. När det däremot gäller kapaciteten, bandbredd upp till 30
Mbit/s samt inomhustäckning ser verkligheten annorlunda ut. Täckningen för andra trådlösa publika
nät är mycket begränsad i Kalmar län.

Utmaningar och möjligheter
Den mängd data som skapas, samlas in och analyseras ökar snabbt och volymen fördubblas var tredje
år. Det förutsätter en ständig utveckling av resilient och hållbar bredbandsinfrastruktur. I områden där,
människor och uppkopplade saker (sakernas internet) normalt befinner sig, bör det vara möjligt att
använda digitala tjänster som efterfrågas via trådlös eller fast uppkoppling. Det datadrivna hållbara
samhället uppnås genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Realtidsanvändning i en
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ökad digitalisering av samhället ställer även krav på låg fördröjning och trafikprioritering för olika
applikationer.
Såväl individer, företag som offentlig sektor genererar data. Bredbandsinfrastruktur finns inbyggd och
utvecklas ständigt i hemmet, fastigheter, tekniska försörjningssystem, transportsystem, industriella
processer, stadsmiljöer och för landsbygden. En stor mängd data kommer också från sensorer, t.ex. i
trafikmiljöer eller i industriell produktion. När data görs tillgänglig kan den användas till att
effektivisera och förbättra produktions- och logistikprocesser men också konsumtionsmönster.
Hållbara, robusta och säkra nät för digital kommunikation omfattar arbete för att skapa en
grundläggande driftsäkerhetsnivå för befintliga nät och utveckla kvalitet i nya nät. Med driftsäkerhet
avses främst upprätthållande av funktion och tillgänglighet, men även uthållighet vid extraordinära
händelser. Inom detta område finns nationella initiativ vilka behöver fångas upp och genomföras.
Inriktningen är att utbyggnad av heterogena fiberbaserade nät ska vara grunden för
bredbandsinfrastrukturen i Kalmar län. Oavsett om uppkoppling eller anslutning till användare eller
sak sker via trådlösa nät är fibertäckning avgörande för de stora mängder data som ska transporteras.
Det är därför prioriterat att fiberbaserade nät byggs Landsbygd och kustnära är viktiga. Här finns var
tionde hushåll och nära ett av tre arbetsställen i länet. För att möta kraven på hög hastighet, stor
kapacitet, liten fördröjning, ständig uppkoppling och tillgänglighet behövs en samverkande
bredbandsinfrastruktur med trådlösa och mobila nät. Genom dialog med marknadens aktörer ska vi
driva på och uppmuntra utbyggnad, uppgradering och användning av flera olika nät.
Det regionala perspektivet i flertalet utmaningar inom bredbandsinfrastruktur måste lyftas fram. Här
bör regionen inom flera områden agera samlat för att blir en större aktör och för att kunna samordna
kompetenser. Bredbandsinfrastrukturen bör vara en central fråga hos berörda offentliga aktörer på
statlig, regional och kommunal nivå. Vid offentlig fysisk planering och investeringar en utvärdering
göras över hur olika nät kan användas för att bäst säkerställa digitala tjänsters krav.

Mål och prioriterade insatser
Sedan den ursprungliga regionala digitala agendan togs fram har frågan om utvecklingen av
bredbandsinfrastruktur breddats från förutsättningar för utbyggnad av fiber och mobilnätens täckning
till ett bredare perspektiv. Bredbandsinfrastrukturen utvecklas kontinuerligt och ett allt mer digitalt
samhälle förutsätter inte bara täckning och utbyggnad utan även kontinuerligt utveckling av
tillgänglighet, kapacitet och säkerhet. Därför har temaområdet infrastruktur valt att bredda målen för
att bättre motsvara utvecklingen i det digitala samhället.

4.1 Öka tillgången till bredband för människor och saker
4.1.1. Regional investeringsmodell för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Kalmar län har som mål att alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Det
kan bli svårt att nå detta mål genom enbart marknadsdrivna lösningar och investeringar.
Regionförbundet har beslutat att under 2018 ta fram ett förslag till regional investeringsmodell för att
vi ska nå uppsatta mål. Under 2017 genomfördes en kartläggning av återstående investeringsbehov,
vilken ger underlag till investeringsmodellen.
Ansvar: Regionförbundet/regional utveckling, landsting och kommunerna.
Tidplan: Förslag till modell 2019.
Resursbehov: Inom befintliga ramar, samt cirka 0,3 MSEK för externa tjänster.

4.1.2. Utveckla trådlös täckning och mäta upplevd digital kommunikation
Användandet av data ökar med ca 35 procent per år. Det blir allt viktigare att användaren kan använda
tjänster och applikationer när och där behovet finns. För att bättre arbeta med ständiga förbättringar
och i samverkan med marknadens aktörer behövs nya sätt att följa utvecklingen. Detta kan t.ex. ske
genom att i större utsträckning engagera användare för att mäta. Mätningar kan t.ex. omfatta tillgång
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till 100 Mbit/s, mobiltäckning, användarens upplevelse av digital kommunikation samt kartläggning
av utbyggnadsprojekt.
Ansvar: Regionförbundet/regional utveckling.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Del i nytt sekretariat, se åtgärd 4.3.3.

4.2. Utveckla områden där bredbandsinfrastruktur möjliggör utveckling av ett datadrivet
hållbart samhälle
4.2.1. Initiera testbäddar öppna nät
Vi bör skapa en modell för hur Kalmar län kan etablera testbäddar för teknik och digitala tjänster som
bidrar till regional utveckling. Dessa kan gärna vara riktade för landsbygd och/eller kustnära områden
samt vara skalbara. Modellen bör vara inkluderande och öppen för alla intressenter och aktörer, bygga
på marknadsdrivna investeringar, stora datamängder och öppen data samt hantera cyber- och
informationssäkerhet. Målet är att etablera och genomföra minst 12 testbäddar på olika platser i
Kalmar län. Varje enskild testbädd bör sedan drivas som ett eget projekt där status och effekt följs upp
löpande. Åtgärden förutsätter invånares, näringslivets, operatörers och nätägares intresse och
investeringsvilja samt ev. offentlig delfinansiering.
Exempel på områden som skulle kunna hanteras som testbäddar:
Digital kommunikation för hälso- och sjukvård samt omsorg
Uppkopplade stråk
Nätteknikdriven utveckling genom t.ex. LoRA och NB IoT (energi- och datasnåla radionät),
WiFi, m.m.
Kustnära anslutningar och upplevd digital kommunikation
Öppna uppkopplad ”kärnor”
Plattform för stora datamängder och öppen data till nytta för regional utveckling
Smart landsbygd
Infrastruktur för mobilitets- och logistiktjänster
Förnyelsebar energiförsörjning för hållbar och säker tillgänglighet
Smarta vattenförsörjningssystem
Näringslivsdrivet ex. besöksnäring, byggande, eHälsa, industri 4.0, byggande
Ansvar: Regionförbundet/regional utveckling (fas 1), respektive projektägare (fas 2).
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Ansökan om förstudie tas fram inom befintliga ramar (Regionförbundet)
Utredningsfas/förstudie 0,8 MSEK. Denna del skulle kunna genomföras som en förstudie med
delfinansiering från Regionala fonden för Småland och öarna.
Genomförandefasen resurssäkras löpande för resp. testbädd (förslag tas fram under förstudien).

4.3 Stärka bredbandsinfrastrukturen i samhällsutvecklingsprocessen
4.3.1. Forum för att utveckla länets bredbandsinfrastruktur
Det finns behov av ett forum för utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län. Detta för att
påverka Kalmar läns attraktivitet när det gäller investeringar och insatser, skapa utväxling av
marknadsdriven utveckling, bidra till ökad kunskap samt stärka samverkan, samtal och samsyn mellan
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offentliga aktörer, näringsliv och andra intressenter. Ett regionalt bredbandsforum skulle kunna forma
utredningar och insatser, främja bredbandsutveckling och underlätta dialog inom respektive intressents
egen organisation. Forumet skulle också kunna initiera och hantera projekt inom aktiviteten testbäddar
(se 4.2.1.) samt andra utvecklingsprojekt.
Ansvar: Regionförbundet/regional utveckling.
Tidplan: Uppstart 2019 Resursbehov: Inom befintliga ramar.

4.3.2. Inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen
Det finns behov av att bättre inkludera bredbandsinfrastruktur i samhällsplaneringen. Det gäller t.ex.
frågor som riskhantering, robusthet, säkerhet och hållbarhet för länets bredbandsinfrastruktur men
också bredbandsfrågor med koppling till t.ex. annan infrastruktur och kollektivtrafik samt fysisk
planering. Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov behöver utformas och samordnas med regionala
och kommunala bredbandsstrategier och handlingsprogram samt i linje med beslut på nationell nivå
och inom EU. Insatser kan t.ex. handla om utbildningar, länsgemensam metodutveckling och
kunskapsutbyte.
Ansvar: Länsstyrelsen i samverkan med länets regionala bredbandskoordinator.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: Inom befintliga ramar.

4.3.3. Utveckla sekretariat/kansli för bredbandsinfrastruktur i Kalmar län.
Insatser behövs för att förbättra möjligheten till genomförande av den regionala digitala agendans
prioriterade insatser inom infrastruktur. Detta kan göras genom att förstärka ett sekretariat till stöd för
utveckling av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län och genomförande av prioriterade insatser. En
funktion för att kartlägga och följa upp bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation kan ingå i
ett sådant sekretariat (se 4.1.2).
Ansvar: Regionförbundet/regional utveckling.
Tidplan: 2019 – 2020.
Resursbehov: 1,5 MSEK/år, varav 750 tkr/år inom befintliga ramar. Ansökan till regionala fonden för
Småland och öarna.
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D 2017/128-536

Remiss – Handlingsprogram regional bredbandsstrategi
2019-2025 för Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län och Landstiget i Kalmar län ger er möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget till en uppdaterad version av regional
bredbandsstrategi för Kalmar län.
Bakgrund

Regionförbundet i Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. Efter
utvecklad policy från EU, Connectivity for a Competitive Digital Single Market Towards a European Gigabit Society” (COM 2016/587) och en ny nationell
bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 (N2016/08008/D) samt med
beaktande av marknadssituationen har en ny regional bredbandsstrategi för
Kalmar län till 2025 arbetats fram. Den nya regionala bredbandsstrategin är ett
handlingsprogram under den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala
bredbandsstrategin har ett strategiskt regionalt perspektiv vilket presenterar hur
Kalmar län bör hantera bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation för att
möjliggöra digitalisering och omställning i ett datadrivet hållbart samhälle. Utöver
strategiska perspektiv omfattas även ett antal prioriterade insatser under perioden
2019 – 2020.
Förtydligande

1. Den 1 januari 2019 går landstinget och regionförbundet samman och bildar
Region Kalmar län. Därför använder dokumentet begreppen
regionförbund/regional utveckling respektive landsting/region. Dessa samt
andra benämningar relaterade till den nya organisationen kommer att revideras
tillsammans med övriga synpunkter som inkommer under remisstiden.
2. Den regionala bredbandsstrategin kommer efter remisstiden även att
omarbetas grafiskt för att omfattas av Region Kalmar läns nya grafisk profil.
3. Handlingsplanens aktiviteter ingår även som en del av remissen för
uppdaterad regional digital agenda för Kalmar län 2019-2020. För
tillkommande aktiviteter för perioden 2020-2025 kommer dessa att hanteras
och beslutas löpande.

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se
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Remissvar

Synpunkter på den uppdaterade versionen av regional digital agenda skickas till
info@rfkl.se och ska vara regionförbundet tillhanda senast den 28 september
2018.
Eventuella frågor på förslaget till regional bredbandsstrategi hanteras av Magnus
Hammarstedt, magnus.hammarstedt@rfkl.se, 0480-44 83 71.

Ulf Nilsson
ordförande
Regionförbundet i Kalmar län
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Remissinstanser

1. Borgholms kommun
2. Boverket
3. Byanätsforum 2.0
4. Centerpartiet i Kalmar län
5. Comhem AB
6. Emmaboda kommun
7. Fastighetsägarna GFR
8. Föreningen trådlös infrastruktur
9. Företagarna Kalmar län
10. Hela Sverige ska leva
11. Hultsfreds kommun
12. Högsby kommun
13. Högsbynät AB
14. IP-Only AB
15. Kalmar Energi AB
16. Kalmar kommun
17. Kristdemokraterna i Kalmar län
18. Liberalerna i Kalmar län
19. Linnéuniversitetet
20. LRF Sydost
21. Länsstyrelsen Kalmar län
22. Miljöpartiet i Kalmar län
23. Moderaterna i Kalmar län
24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
25. Mönsterås kommun
26. Mörbylånga kommun
27. Net1
28. Net4mobility HB
29. Nybro kommun
30. Oskarshamns kommun
31. Post- och Telestyrelsen
32. Region Blekinge
33. Region Jönköping
34. Region Kronoberg
35. Region Östergötland
36. Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland
37. Socialdemokraterna i Kalmar län
38. Svenska kraftnät
39. Svenska stadsnätsföreningen
40. Svenskt näringsliv
41. Sverigedemokraterna
42. Sveriges kommuner och landsting
43. Sweco Sverige AB
44. Sydsvenska handelskammaren
45. Tele2 AB
46. Telenor Sverige AB
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47. Telia Company AB
48. Teracom
49. Torsås kommun
50. Trafikverket
51. Tre i Sverige
52. Vimmerby kommun
53. Vänsterpartiet i Kalmar län
54. Västerviks kommun
55. WSP Telecom AB
56. ÅF Sverige

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 77-92
Tid:

2018-09-04 kl.08.30-12.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§88

Tillfällig justering av mål i program för hållbar
utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2251
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av
livsmedel i program för hållbar utveckling, under en
avgränsad period.
2. Uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att avgöra när det
är dags att återgå till mål i program för hållbar utveckling.
Sammanfattning
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora
påfrestningar för lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja
andelen svenskt kött lämnas förslag på justering av mål i program
för Hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28
 Program för hållbar utveckling 2017-2020
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 77-92
Tid:

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-09-04 kl.08.30-12.20

2018-08-28

RJL2018/2251

Regionledningskontoret
Avsändare
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Tillfällig justering av mål i program för
hållbar utveckling
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen
1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av livsmedel i program
för hållbar utveckling, under en avgränsad period.
2. Uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att avgöra när det är dags att
återgå till mål i program för hållbar utveckling.

Sammanfattning
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora påfrestningar för
lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja andelen svenskt kött lämnas
förslag på justering av mål i program för Hållbar utveckling.

Information i ärendet
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora påfrestningar för
lantbruket i Sverige och vårt län.
I juli styrdes därför inköpen inom Region Jönköpings län om till att öka andelen
svenskt kött. Jämförelser mellan juli 2017 och juli 2018 visar att andelen ökat från
cirka 60% till cirka 80 %. Andelen svenskt kött behöver fortsätta öka med
anledning av aktuell situation i lantbruket.
I program för Hållbar utveckling 2017-2020 finns under Framgångsfaktor Vi
bidrar till en sund livsmiljö följande mål:
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 övriga livsmedelskrav.
I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel.

2018-08-28

RJL2018/2251

Förslaget är att under en period prioritera svenskt kött framför andra mål i
hållbarhetsprogrammet till dess läget återgått till en normal situation.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås följa utvecklingen och avgöra när det är
dags att återgå till hållbarhetsprogrammets mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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Avdelningen för Kollektivtrafik och
Infrastruktur
Handläggare EKlient

Mellan Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen, nedan var för
sig benämnd part och gemensamt benämnda parterna, träffas följande

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
länsöverskridande trafik
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och Västra
Götalands län träffar denna överenskommelse inför beslut om allmän
trafikplikt för länsöverskridande trafik mellan Jönköpings län och Västra
Götalands län.
Parterna är överens om att för egen del besluta om allmän trafikplikt för
sträckningar som är planerade från trafikstart december 2020. Varje part
fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt eget län samt till målpunkter i
intilliggande län.
Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en
på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträcka:


Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping

_____________________________
Region Jönköpings län
xxx
xxx

_____________________________
Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafiknämndens ordförande
Ulrika Frick

POSTADRESS:
Avd kollektivtrafik och infrastruktur
Box 10891
405 22 Göteborg

BESÖKSADRESS:
S Hamngatan 37 - 41
Göteborg

TELEFON:
0768 237 230

HEMSIDA:
www.vgregion.se

E-POST:
leif.magnusson@vgregion.se
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